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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; 

- Recolha de informação sobre a atividade das unidades orgânicas para difusão junto dos órgãos de 

comunicação social e canais de comunicação digital; 

- Deslocações ao exterior para acompanhamento de atividades desenvolvidas pelo Município no 

âmbito da prevenção do Covid-19; 

- Resposta às mensagens e comentários recebidos via Facebook; 

- Apoio aos munícipes para a realização de inscrições para obtenção de kits de proteção individual 

oferecidos pelo Município; 

- Atualização dos conteúdos da página de internet da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

- 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;  

- Gestão do equipamento audiovisual da câmara municipal e registo audiovisual e fotográfico de 

ações promovidas pela câmara municipal; 

- Gestão de conteúdos dos outdoors digitais;  

- Gestão de mupis e outdoors; 

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

- Acompanhamento do carregamento da APP do Município; 

- Desenvolvimento de boa parte dos materiais da APP da visita virtual do Museu do Vidro, 

fornecimento e revisão de conteúdos e funcionalidades; 

 

- Manutenção de equipamentos de impressão; 

- Produção de Sinalética informativa referente ao Covid-19 

para o Centro de Saúde 

- Produção de sinalética informativa para a população para 

espaços públicos 

 

 

- Produção de materiais de comunicação para o 

evento #marinhaficaemcasa nas rubricas de 

alimentação saudável e museus; 

- Apoio técnico aos serviços na área do design;  

- Preparação e produção das lonas para espaços 

públicos e eventos da CMMG (museus, atividades 

infantis e atividades anuais permanentes) 

- Edição de filmes (rubricas do “Marinha fica em 

casa”) para publicação online 
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- Paginação e arte final de anúncios para jornais; 

- Apoio à Proteção Civil nas áreas do design e procedimentos de 

comunicação; 

- Gestão dos PA em curso, acompanhamento de produção e 

procedimentos de confirmação de faturas. 

- Preparação e conceção de materiais gráficos de promoção do 

25 Abril 2020 

 

- Projeto “Passa a Colher” em colaboração com a USP e ACES no desenvolvimento e edição de filmes 

com receitas no âmbito escolar. 

 

 

 



6 

 

- Apoio na produção gráfica de eventos externos 

 

- Procedimento de aquisição e 

desenvolvimento gráfico de materiais 

para a “Casa 22” 

 

 

- Conceção e desenvolvimentos de 

materiais gráficos para os Kit de oferta à 

população (monofolha e saco plástico); 

- Envio de emails para convocar os 

munícipes para o levantamento dos kits de 

proteção individual, através das 

plataformas MailChimp e Outlook; 

 

 - Apoio ao desenvolvimento e produção de todo o projeto 

de sinalética para o Mercado Municipal da Marinha Grande; 
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- Design e apoio à produção do material de 

comunicação sobre as normas de utilização das 

praias no âmbito da abertura da época balnear 

com especiais cuidados para proteção individual 

do contágio por COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lançamento da Campanha Municipal “Adopta-me” do CRO da Marinha Grande 

  

-  
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- Design e produção de lonas para a Praia da Vieira 

 

REDAÇÃO DE NOTAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 

1) Espetáculos realizados na Casa da Cultura Teatro 

Stephens 

2) Secretária de Estado da Inovação inaugurou Espaço do 

Cidadão em Vieira de Leiria 

3) Mais de 600 figurantes no Carnaval da Vieira 2020 

4) Marinha Grande promove fórum sobre mobilidade, 

acessibilidades e sustentabilidade 

5) Assembleia Municipal reúne a 28 de fevereiro  

6) 50º aniversário do Clube Automóvel da Marinha Grande 

7) Megas regionais de atletismo no Estádio da Marinha Grande 

8) NAC inaugura exposição “Trilogia Vítrea” 

9) Limpeza de terrenos obrigatória até 15 de março 

10) Sensibilização sobre prevenção de incêndios em Vieira de Leiria 

11) Câmara prepara Plano de Contingência para prevenção do Coronavírus 

12) Corte de água na Zona Industrial 

13) V Torneio Nacional de Ténis da Marinha Grande 

14) Comunicado - Medidas preventivas do COVID-19 

15) 32 anos elevação a cidade 

16) Trânsito condicionado em Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
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17) COMUNICADO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - REFORÇO DE MEDIDAS 

18) COMUNICADO PRESIDENTE CMMG - MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO - COVID-19 

19) COMUNICADO - MAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO - ENCERRAMENTO DO MERCADO DA MARINHA 

GRANDE 

20) COMUNICADO - PRAIAS | COVID19 

21) ENCERRAMENTO DOS BARES ÀS 21h 

22) COMUNICADO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NOVAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO - 

COVID-19 

23) COVID-19 | Encerramento das escolas – apoio às famílias 

24) COMUNICADO PRESIDENTE DA CÂMARA MERCADOS ENCERRADOS 

25) COMUNICADO PRESIDENTE DA CÂMARA SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

TELETRABALHO 

26) APOIOS AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES AFETADOS PELO COVID-19 

27) ALTERAÇÕES NAS LINHAS ROXA E VERDE DA TUMG 

28) ALTERAÇÕES AO ATENDIMENTO NOS QUARTÉIS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO 

29) CORTE DE ÁGUA NA ZONA INDUSTRIAL 

30) MEDIDAS TOMADAS E CONTACTO COM A CÂMARA MUNICIPAL 

31) COMO EXPLICAR A UMA CRIANÇA A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

E ISOLAMENTO? 

32) COMUNICADO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AAAF E CAF 

33) LINHA MG SOLIDÁRIA 
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34) ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PERÍODO DE ISOLAMENTO 

35) Desinfeção de ruas no concelho 

36) FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

37) Oferta de viseiras ao Centro de Saúde da Marinha Grande 

38) Centro de Isolamento e Quarentena de Cidadãos em Vigilância 

39) SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO 

40) BOLSA MUNICIPAL MG VOLUNTÁRIOS 

41) Comunicado da Presidente da Câmara Municipal - Medidas de combate ao contágio pelo COVID-

19 

42) COVID-19 | MEDIDAS DE APOIO EXCECIONAIS DA SEGURANÇA SOCIAL 

43) Livro Infantil sobre Coronavirus 

44) Incentivo Financeiro Extraordinário para o Apoio à Normalização da Atividade da Empresa 

45) Coronavírus (COVID-19) - informações úteis 

46) MARINHA GRANDE COM ÁREA DEDICADA COVID19 (ADC) 

47) Casa da Cultura promove Cultura em Casa 

48) Presidente da Câmara elogia entidades e população no combate ao Covid-19 

49) Câmara entrega material de proteção individual 

50) Património da Marinha Grande nomeado para as “7 Maravilhas da Cultura Popular” 

51) Concertos transmitidos online 

52) Regulamentos de atribuição de apoios em discussão pública 

53) APOIO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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54) CÂMARA MUNICIPAL INICIA TESTES COVID-19 

55) Newsletter do Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Marinha Grande 

56) Site lúdico-pedagógico para crianças e jovens sobre o Covid-19 

57) Câmara aposta na formação e sensibilização online 

58) VIRTUAL RALLYE VIDREIRO de 1 a 3 de maio 

59) Música e poesia assinalam Dia do Trabalhador 

60) Aprovado o Plano Operacional Municipal 2020 

61) ABERTURA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

62) CENTRO DE ECONOMIA LOCAL 

63) ENTREGA DE KITS DE PROTEÇÃO À POPULAÇÃO 

64) LANÇAMENTO DA APP DO MUSEU DO VIDRO 

65) Limpeza de terrenos até 31 de maio 

66) CÂMARA MUNICIPAL EQUIPA ESCOLAS COM TABLETS E COMPUTADORES 

67) Newsletter do PICIE da Marinha Grande - maio 2020 

68) Património da Marinha Grande nomeado para as “7 Maravilhas da Cultura Popular” 

69) Covid 19: Regimes de apoio à cessação temporária das embarcações de pesca 

70) Câmara continua a apostar na formação e sensibilização online 

71) MERCADOS VÃO REABRIR NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

72) “Cultura em Casa” continua a transmitir concertos online 

73) Regulamentos Específicos no âmbito do apoio à Inovação Produtiva COVID-19 e à Investigação 

e Desenvolvimento COVID-19 
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74) Comemorações do 25 de Abril transmitidos online 

75) Medidas excecionais de apoio às empresas e às famílias no âmbito do COVID-19 

76) CÂMARA MUNICIPAL EQUIPA ESCOLAS COM 410 TABLETS E 44 COMPUTADORES 

77) Câmara Municipal coloca 200 armadilhas para a vespa asiática 

78) Campanha de adoção de animais do Centro de Recolha Oficial da Marinha Grande 

79) Exposição "Visões Urbanas I" no Jardim do Bambi 

80) Nomeação do filme "A Vida ao Centro" no Festival Internacional Terres (em Espanha) 

81) Estratégia intermunicipal de combate o insucesso escolar em tempos de pandemia 

82) Vidro e arte xávega nos finalistas regionais das “7 Maravilhas da Cultura Popular” 

83) Três praias do concelho distinguidas com Qualidade de Ouro 

84) Loja Social reabre com nova localização 

85) Abertura do Mercado Municipal da Marinha Grande 

86) Transportes da TUMG para o Mercado da Marinha Grande 

87) Câmara aprova isenção do pagamento de taxas para esplanadas 

88) Refeições e atividades de apoio à família gratuitas em junho e julho 

89) Rede de Prevenção da Violência promove encontro online 

90) Formação e sensibilização online para famílias em junho 

91) Comemorações do Dia Mundial da Criança na reabertura dos jardins-de-infância 

92) Construção de conduta adutora entre Picotes e São Pedro de Moel 

93) Câmara requalifica Rua da Soprem 

94) Divulgação do projeto "Todos pela Marinha" 
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ESTATÍSTICAS MUNICIPAIS NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK) 

Alcance de cada publicação 
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Ranking de Municípios Observados por número de gostos 
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Gabinete Municipal de Proteção Civil 

NOMEAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

GABINETE DA PRESIDENTE DESPACHO N.º 155/2020 

O Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, veio introduzir alterações à Lei n.º 65/2007, de 12 de 

novembro, diploma que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 

âmbito das autarquias locais, estabelece a organização dos serviços municipais de proteção civil e 

define as competências do coordenador municipal de proteção civil, em desenvolvimento da Lei de 

Bases da Proteção Civil.  

Uma dessas alterações foi a introdução do artigo 14.º-A, com a epígrafe “Coordenador Municipal 

de Proteção Civil”. O n.º 1 deste preceito, refere que em cada município há um coordenador 

municipal de proteção civil. Este coordenador municipal de proteção civil atua exclusivamente no 

âmbito territorial do respetivo município e depende hierárquica e funcionalmente do presidente 

da câmara municipal, a quem compete a sua designação, em comissão de serviço, pelo período de 

três anos (n.ºs 2 e 3). Nos termos do n.º 4 a designação do coordenador municipal de proteção civil 

ocorre de entre indivíduos, com ou sem relação jurídica de emprego público, que possuam 

licenciatura e experiência funcional adequadas ao exercício daquelas funções.  

Em reunião extraordinária do órgão executivo do passado dia 14 de maio de 2020, foi aprovado o 

estatuto remuneratório do coordenador, em conformidade com o disposto no n.º5 do já referido 

artigo 14.º-A. Por seu turno, as despesas de representação foram autorizadas pela Assembleia 

Municipal, em sessão extraordinária do dia 20 de maio, onde foi também aprovada a alteração ao 

mapa de pessoal com a respetiva criação do posto de trabalho.  

O ora nomeado cumpre com os critérios legais exigíveis, concretamente, habilitação académica, 

formação profissional e experiência profissional que o habilitam ao exercício das funções de 

Coordenador Municipal de Proteção Civil.  

Nestes termos, e no uso da competência que me é conferida pelo artigo 35.º, n.º 1 alínea v) e n.º 2 

alínea a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 14.º-A, n.º 3 da Lei n.º 65/2007, de 12 de 
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novembro, na sua redação atual, nomeio com efeitos a 1 de junho de 2020, o licenciado PEDRO FILIPE 

FERREIRA BORGES, em regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos, renovável por iguais 

períodos, ao abrigo do disposto no preceituado no artigo 9.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.  

Nos termos da deliberação do órgão executivo e da autorização da Assembleia Municipal, e para 

efeitos de estatuto remuneratório, é equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º grau, com 

direito a despesas de representação.  

Em cumprimento do preceituado no artigo 4.º, n.º 1 alínea c) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

na sua redação atual, mais determino que o presente despacho seja publicitado no Diário da 

República, bem como na página eletrónica do município, acompanhado da nota relativa ao currículo 

académico e profissional.  

Nota relativa ao currículo académico e profissional  

Dados Pessoais  

Nome: Pedro Filipe Ferreira Borges  

Nacionalidade: Portuguesa  

Data de nascimento: 24/09/1980  

Habilitações Literárias 

Licenciatura no Curso de Proteção Civil – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria  

Experiência Profissional  

- De 1 de janeiro de 2019 até à presente data - Chefe do Departamento de Operações e Informações 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria  

- De 15 de julho de 2013 a 1 de dezembro de 2018 - Chefe de Sala de Operações e Gestão de 

Emergências Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria  
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- De 1 de janeiro de 2005 a 14 de julho de 2013 - Chefe de Equipa (Sala de Operações) Comando 

Distrital de Operações de Socorro de Leiria  

- De 1 de outubro de 2003 a 31 de dezembro de 2004 - Operador de Telecomunicações (Sala de 

Operações) Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria  

Formação Profissional  

Diversas formações na área, destacando-se:  

- Curso de Incêndios Florestais - Nível 4 - Escola Nacional de Bombeiros, Sintra (Portugal) 50 Horas  

- Curso de Segurança e Comportamento de Incêndios Florestais - Escola Nacional de Bombeiros, 

Lousã (Portugal) 25 Horas  

- Treino Operacional de Máquinas de Rasto, Nível 1 - Escola Nacional de Bombeiros, Castelo Branco 

(Portugal) 16 Horas ~ 

- Treino Operacional de Equipas de Posto de Comando (EPCO) - Escola Nacional de Bombeiros, Leiria 

(Portugal) 16 Horas  

- Curso de Gestão Operacional III - Escola Nacional de Bombeiros, Sintra (Portugal) 25 Horas  

- Curso de Gestão Operacional II - Escola Nacional de Bombeiros, Lousã (Portugal) 25 Horas  

- Curso de Gestão Operacional I - Escola Nacional de Bombeiros, São João da Madeira (Portugal) 35 

Horas  

- Curso de Sistema de Gestão de Operações em Incêndios Florestais, Nível 2 - Escola Nacional de 

Bombeiros, Leiria (Portugal) 16 Horas  

- Treino Operacional com o Veículo de Comando, Controlo e Comunicações (VC3) - Escola Nacional 

de Bombeiros, Castelo Branco (Portugal) 8 Horas  

Marinha Grande, 29 de maio de 2020. 
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ÁREA DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

1) 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. 

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

emitidos pelo IPMA para períodos de forte agitação marítima. 

3) 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. 

4) Preparação e elaboração de reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil para avaliação da 

situação da pandemia do COVID-19 no concelho e aprovação de subcomissão para o efeito. 

5) Participação em várias reuniões com concecionários, Arte Xávega, Polícia Marítima, APA (ARH-

C) com o intuito de definir as regras de segurança e preparação da sua implementação nas várias 

praias do concelho para proporcionar a melhor segurança a todos os seus utentes. 

 

ÁREA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

1) Elaboração do Plano Operacional Municipal 2020, para o concelho da Marinha Grande e 

realização de reunião da CMDFCI para aprovação do mesmo e envio para ICNF. 

2) Preparação e calendarização das ações de sensibilização DFCI a serem elaboradas pela PSP e 

GNR. 

3) Envio de notificações a proprietários de terrenos rústicos por falta de execução da gestão de 

combustível. 

4) Acompanhamento da GNR na Operação Floresta Segura 2020 - Ação de fiscalização e 

informação à população em Vieira de Leiria. 

5) Analise da proposta de Rede Primária de Gestão de Combustível Florestal Distrital. 
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6) Apoio/registo de queimas de sobrantes a solicitação de 25 munícipes sem acesso a ferramentas 

informáticas necessárias para o efeito. 

7) Participação na apresentação publica do DECIR 2020. 

8) Participação em reunião no Canto do Ribeiro, promovida pelo ICNF, sobre a abertura daquela 

estrada florestal, estando também presente os BVMG e a GNR. 

 

ÁREA DE PROTEÇÃO E SOCORRO 

1) 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: deslocação aos 

locais para avaliação dos riscos em causa, registos fotográficos, informações internas e 

comunicações escritas, nomeadamente diversas notificações. 

2) 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. 

95) Acompanhamento como observador de dois simulacros de sismo, sem aviso prévio e com 

evacuação da escola Pinhal do Rei e Nery Capucho. 

 

ÁREA DE SEGURANÇA NA VIA PÚBLICA 

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

outras divisões. 

96) 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.). 

97) Acompanhamento do abate de árvores secas em risco de queda para o espaço público, na rua 

da Colónia Balnear, em S. Pedro de Moel. 
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COVID-19 

Quadro resumo das principais tarefas/ações efetuadas no âmbito da COVID-19 
 

Data Medida 

03/03/2020 Constituição do Grupo de Gestão do COVID-19 (GGC-19 CMMG) 

06/03/2020 
Briefing operacional, presencial, com task force do CHLeiria, Delegada de 
Saúde, agrupamento de escolas e GGC-19 

09/03/2020 
Aprovação do Plano de Contingência da CMMG, pela senhora Presidente após 
ter sido validado pela Delegada de Saúde 

10/03/2020 Todos os eventos cancelados/reagendados até 23 de abril 

12/03/2020 

Restrição de utilização de equipamentos municipais (suspender visitas de grupo 
nos Museus e encerramento de WC públicos, etc.) 

Mudança de instalações de atendimento das obras particulares 

13/03/2020 

Acionado o plano de contingência da CMMG 

Encerramento de vários espaços públicos: pavilhões, piscinas, museus, 
biblioteca, arquivo, CRO 

Plano de Gestão de Recursos Humanos do Município 

Encerramento do mercado da Marinha Grande e mercado levante 

Fornecimento de refeições crianças escalão A e B - JI e 1.º ciclo 

14/03/2020 

Suspendeu a venda ambulante 

Sistema de teletrabalho e regime de prontidão a todos os funcionários da 
CMMG. Excessão dos serviços essenciais 

Comunicado da Capitania do Porto da Nazaré a interditar atividade desportivas 
e de lazer nas praias 

Suspender o atendimento ao público (telemóvel, e-mail, SMS/WhatsApp) 

15/03/2020 
Encerramento do mercado da Vieira e da Praia da Vieira, por indicação da 
Autoridade de Saúde 

16/03/2020 

Distribuição de 10 mil flyers em estabelecimentos comerciais e associações do 
concelho 

Alteração nos horários das linhas roxa e verde da TUMG 

19/03/2020 
Briefing operacional - PresCM, SMPC, PSP, GNR, BVMG e BVVL - Ponto de 
situação 

20/03/2020 

Briefing operacional - PresCM, SMPC, PSP, GNR, BVMG e BVVL - Apreciação do 
Plano de Operações Municipal (POMCoV) 

Aprovação do Plano de Operações Municipal (POMCoV) pela senhora 
Presidente 

Linha MG Solidária para cidadão com mais de 70 anos e/ou doentes crónicos 

Desinfestação das ilhas ecológicas 

22/03/2020 

JFVL - Altifalantes a avisar a população nas praias 

Isenção de 50% fatura de água, 50% rendas habitação social e suspensão de 
taxas dos mercados municipais e rendas das concessões 

Atribuição de verba para apoio do Centro de Saúde e Associações de Bombeiros 

23/03/2020 
Início da desinfestação dos locais públicos 

Plano de Operações Municipal (POMCoV) visado pelo Comandante Operacional 
Distrital 
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24/03/2020 

Reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil 

Briefing operacional - PresCM, SMPC, PSP, GNR, BVMG, BVVL e Delegada de 
Saúde - Ponto de situação, casos confirmados e informação disponibilizada aos 
APC 

25/03/2020 
Encerramento dos cemitérios, apenas aberto para as cerimónias fúnebres (max. 
15 pessoas) 

27/03/2020 
Reunião CODIS de Leiria + SMPC - Ponto de situação, Locais destinados a 
isolamento e locais de recolha e dádivas 

28/03/2020 

Locais destinados a isolamento/quarentena de cidadãos em vigilância - Escola 
Guilherme Stephens - 50 camas + 30 camas de reserva 

Contactados os lares do concelho e levantamento de n.º de funcionários, 
utentes, utentes acamados, etc. 

Suspensão do pagamento de estacionamentos pagos 

01/04/2020 Abertura da Área Dedicada ao COVID-19 no Centro de Saúde 

02/04/2020 
Reunião CDOS de Leiria - CCOD e SMPC - Ponto de situação, Locais destinados a 
isolamento e locais de recolha e dádivas 

03/04/2020 
Reunião da CMPC da Marinha Grande - Ponto de situação do concelho + criação 
de subcomissão 

06/04/2020 Entrega de 27000 luvas nos lares e IPSS 

07/04/2020 Entrega de viseiras, máscaras e dispensadores de álcool gel nas JF 

09/04/2020 
Instalação de tenda alugada no ADC - Centro de Saúde 

Entrega de 12000 máscaras no centro de saúde 

11/04/2020 Entrega de 6600 máscaras e 106 dispensadores de álcool gel nos lares e IPSS 

13/04/2020 
Início dos testes Covid-19 nos funcionários dos lares, bombeiros e funcionários 
da CMMG 

14/04/2020 

Entrega de 720 batas no centro de saúde 

Segurança Social, Autoridade de saúde e ANEPC - Validação do espaço de 
acolhimento de cidadãos em isolamento/quarentena - Escola Guilherme 
Stephens 

16/04/2020 
Distribuição de 6800 kits (batas, mangas, perneiras e cobre botas) nos lares, 
IPSS, Apoio ao domicílio, UCC 

20/04/2020 
Entrega de EPI diversos em 3 lares 

Entrega de socas e batas no Centro de Saúde 

21/04/2020 

Atualização de lista de EPI entregues e envio à SS e lista de lares 

Entrega de 1200 máscaras FFP2 no Centro de Saúde, BVMG e BVVL 

Entrega de EPI no agrupamento Nascente 

27/04/2020 Entrega de EPI na CPCJ e no Agrupamento Poente 

30/04/2020 

Instalação de tenda alugada na entrada do Centro de Saúde 

Reunião do GGC-19 CMMG 

Visita técnica ao acampamento da comunidade cigana 

02/05/2020 
Colocação de dispensadores de álcool gel nos cemitérios municipais 

Distribuição de EPI a lares não oficiais 

05/05/2020 Preparação de Planos de Contingência para  

06/05/2020 Reunião para preparação da logística necessária à entrega dos kits à população 
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07/05/2020 
Deslocação aos mercados para preparação dos esquemas de implantação dos 
vendedores 

08/05/2020 
Reunião com coordenadores de entrega dos kits, incluindo deslocação aos 
locais de entrega 

09/05/2020 
Preparação e entrega de kits individuais aos funcionários do BAM e 
reabastecimento dos dispensadores de álcool gel dos Paços do Concelho e do 
BAM 

11/05/2020 

Preparação e distribuição de 30 kits individuais aos funcionários da CMMG que 
começaram a trabalhar nas instalações 

Formação de procedimentos de atuação e de utilização de EPI aos funcionários 
da CMMG 

12/05/2020 
Deslocação aos mercados com a Chefe da DJA para definição de locais de venda 
de acordo com indicações da Delegada de Saúde e arrumação do espaço de 
acordo com o solicitado 

13/05/2020 
Elaboração de esquemas, preparação dos Planos de Contingência dos mercados 
municipais e envio às entidades competentes 

29/05/2020 Preparação de 4000 kits para entrega à população 

29/05/2020 Distribuição de kits à população (PME) 

30/05/2020 Preparação de 12500 kits para entrega à população 

31/05/2020 Distribuição de kits à população (PME, Estádio, Moita e Vieira de Leiria) 

01/06/2020 Distribuição de kits à população (PME, Estádio, Moita e Vieira de Leiria) 

02/06/2020 Distribuição de kits à população (PME e Estádio) 

03/06/2020 Distribuição de kits à população (PME) 

04/06/2020 Distribuição de kits à população (PME) 

05/06/2020 Preparação de sala de isolamento no mercado provisório da Marinha Grande 

05/06/2020 
Aplicação de dispensadores de álcool gel em diversos equipamentos 
municipais, nomeadamente piscinas e pavilhões gimnodesportivos 

09/06/2020 Reunião com ISS, Delegada de Saúde e Diretores Técnicos de lares do concelho 

09/06/2020 
Visita ao acampamento cigano com a senhora Vereadores, técnica social e Cruz 
Vermelha para distribuição de equipamentos de proteção individual, produtos 
de higiene pessoal e cabazes alimentares 

15/06/2020 
Participação em reunião com serviços municipais de proteção civil de concelhos 
limítrofes sobre medidas de DFCI 

16/06/2020 Reunião com ISS, Delegada de Saúde e Diretores Técnicos de lares do concelho 

18/06/2020 Distribuição de EPI à ACAPO 

19/06/2020 Distribuição de kits à população (PME) 
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OUTROS ASSUNTOS 

1) 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 31 ninhos de 

vespa-asiática (Vespa velutina), no concelho. 

98) Arquivo de fotografias de ninhos/intervenções e elaboração de base de dados de ocorrências.  

99) Preparação, elaboração de relatórios e adjudicação do serviço de aplicação de 200 armadilhas 

seletivas para a captura de vespas asiáticas, fundadoras de novos ninhos, incluindo a elaboração 

de mapa com a distribuição das mesmas e envio ao adjudicatário. 

100) Elaboração de reuniões internas e externas, elaboração de planos e implementação de 

medidas internas na organização, aquisição de equipamentos e EPI por causa da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, intitulada COVID-19.  
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Gabinete Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo 

Centro Empresarial 

1) O período que medeia o último relatório deste Gabinete e o que agora se remete à apreciação 

da Assembleia Municipal da Marinha Grande foi e continua a ser profundamente marcado e 

condicionado pelas medidas restritivas e de emergência decretadas pelas autoridades sanitárias 

e pelo Governo, decorrentes da pandemia pelo “Covid-19”. 

101) Neste sentido, a Câmara Municipal determinou que este Gabinete passasse a trabalhar em 

regime de teletrabalho até 31 de maio e retomasse o regime presencial a partir de 1 de junho. 

102) Ainda assim, foram realizadas algumas ações antes da tomada das medidas referidas que 

permitiram que o Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo assim como o 

Gabinete de Inserção Profissional que faz a ponte entre a Câmara Municipal e o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional pudessem já ser instalados no Centro Empresarial, na Zona 

Industrial. 

103) Não obstante aquelas medidas, tem sido possivel assegurar grande parte das suas 

responsabilidades de apoio aos empresários e empresas da Marinha Grande, através de 

contactos diretos e da disseminação de informação especifica para este público alvo. 

2) Podemos informar, entretanto, que estão concluídos os procedimentos por concurso público 

para concessão da exploração comercial de um espaço de restaurante, um espaço de cafetaria 

e um outro de ginásio, tendo sido já deliberadas as referidas concessões às propostas 

vencedoras. 

 

Cooperação Externa 

 

Apoio a Empresas  

O GAEE, enquanto interlocutor no Município e no cumprimento das funções que lhe estão 

atribuídas, tem vindo a estabelecer contactos com as empresas e associações empresariais do 

Concelho com a partilha de informação sobre medidas e de apoios da União Europeia, do Governo 
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Português e da Câmara Municipal,  no âmbito da pandemia pelo “Covid 19” e do “Programa de 

Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande”. 

Continuamos a colaborar com a AICEP para efeitos de identificação de espaços de construção ou já 

edificados para investimento industrial, tendo em conta o interesse que continua a registar-se pelo 

nosso território.  

São em número crescente os contactos de empresas para efeitos de apoio na prestação de 

informação e agilização de processos relacionados com a construção e ampliação de instalações, 

resultantes de novos investimentos no Concelho. 

Foi promovida pelo GAEE, na sequência das orientações da Câmara Municipal e no cumprimento 

do protocolo entre a parceria estabelecida entre o Município, a Cefamol, o Centimfe, o 

CDRSP/IPLeiria e o Cenfim, com a empresa Altice, SA. uma reunião técnica de trabalho com vista à 

concretização da instalação na Marinha Grande, de um “Living Lab da Indústria do Futuro” e que 

deverá consistir “grosso modo”, num espaço de experimentação de novas tecnologias dirigidas às 

empresas como a nova geração de telecomunicações conhecida por “5G” ou a supercomputação, 

por exemplo. 

Ficaram agendados, entretanto, novos encontros técnicos. 

Com a pandemia e os condicionalismos impostos, este processo foi suspenso até muito 

recentemente, tendo sido retomado, numa primeira fase, com recurso aos contactos por 

videoconferência, até que as condições de saúde pública permitam retomar contactos presenciais. 

Neste sentido, está programada, para o inicio do mês de julho, uma reunião de quadros técnicos e 

especialistas de cada uma das entidades subscritoras do protocolo referido para efeitos de 

identificação e enquadramento estratégico dos objetivos subjacentes a este “Living Lab”. 

Está também agendada para a mesma semana, uma apresentação pela empresa “Eriksson” por via 

elétronica sobre tecnologias “5G” com aplicação à indústria e que poderá vir a ser alargada às 

empresas sediadas na Marinha Grande e que desejem assistir. 

O GAEE participou na construção da Plataforma “Centro da Economia Local”, enquanto uma das 

respostas do Município em matéria de apoio à atividade económica local, em face da situação 
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criada pela pandemia pelo “Covid 19”, assegurando o carregamento de grande parte da informação 

relacionada com contactos de empresários e comerciantes locais. 

 
Formação Técnico Profissional em Metalomecânica e CNC  
 

Tal como foi já referido em relatórios anteriores, têm decorrido 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. 

Atendendo à globalidade da pandemia, que atingiu também Cabo Verde, obrigando ao 

confinamento dos cidadãos e à declaração do estado de Emergência, foi suspenso o processo de 

recrutamento e seleção dos jovens formandos, aguardando-se a reposição da normalidade naquele 

País e em Portugal. 

Ainda assim e porque 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, foi ainda possível realizar no Fundão, antes da aplicação das medidas de caráter sanitário 

que atrás referimos, um encontro de trabalho e balanço com a presença dos representantes das 

entidades envolvidas neste projeto  

O GAEE participou, também, num encontro de trabalho em Grândola, da Rede Informal de 

municípios portugueses que cooperam com o Município do Tarrafal, em Cabo Verde. 

 

 
Iniciativa “Dá-te a Conhecer” 
 

O GAEE participou em Montemor-o-Novo, em representação do Município da Marinha Grande, 

num encontro promovido pela Incubadora de Empresas OPEN, de caráter bilateral e de 

identificação de projetos em matéria de empreendedorismo passiveis de reforço das relações de 

cooperação entre estes dois municípios geminados. 
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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 924.544,70 euros. 

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

orçamental da receita e da despesa de 1 a 23 de junho de 2020 e comparação com o ano transato.  

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 15.786.763,14 euros, dos quais, 

9.779.026,88 euros respeitam a despesas correntes e 6.007.736,26 euros a despesas de capital. O 

total dos cabimentos assumidos por adjudicar ascende a 6.600.188,04 euros. 

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 23 de junho de 2020 regista um montante em caixa de 

11.634,66 euros, de depósitos à ordem de 11.906.789,25 euros e de depósitos de Operações de 

Tesouraria 801.523,11 euros. 

 

Marinha Grande, 23 de junho 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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FATURAS 

 
FORNECEDOR A 30  

DIAS 
A 60  
DIAS 

A 90 DIAS A 120 
DIAS 

A 180 
DIAS 

A 270 
DIAS 

A 360 
DIAS 

1 ANO 
E MEIO 

SUPE 
RIOR 

TOTAL 

CELIA DA CONCEICAO 
LOURENCO BENTO 
MARRAZES 

940,00 
    

  

  
940,00 

PINTO & BRAZ, LDA. 53 851,50 57 988,63    
  

  111 840,13 

JORNAL DA MARINHA 
GRANDE, LDA. 

 1 968,00 589,51   

  

  2 557,51 

WURTH-PORTUGAL - 
TECNICA DE 
MONTAGEM, LDA. 

1 853,13 
    

  

  
1 853,13 

ASSOCIACAO DOS 
TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

14,38 
    

  

  
14,38 

VALORLIS - VAL. 
TRATAM. RESIDUOS 
SOLIDOS, S.A. 

75 043,50 
    

  

  
75 043,50 

TOP ATLANTICO - 
VIAGENS E TURISMO, 
SA 

   
2 670,00 

 

  

  
2 670,00 

A ENCOSTA-
CONSTRUCOES, S.A. 

10 220,72     

  

  10 220,72 

CONTEC - CONSTRUÇÃO 
E ENGENHARIA, S.A. 

107 
380,89 

    

  

  107 380,89 

ANTÓNIO EMILIO 
GOMES E FILHOS, LDA. 

37 227,95     

  

  37 227,95 

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA 
ADMINISTRACAO LOCAL 

979,79 
    

  

  
979,79 

VIA VERDE PORTUGAL -
GESTAO 
SIST.ELECT.COBRANCA 
SA 

 

0,80 

   

  

  

0,80 

INSTITUTO DE GESTAO 
FINANCEIRA DA 
SEGURANCA SOCIAL 

18 308,57 
    

  

  
18 308,57 

SONDALIS-CAPTACOES 
DE AGUA, LDA 

 4 446,45    

  

  4 446,45 

CONDOMINIO DO 
PREDIO SITO NA RUA 
DOS BAROSEIROS, N.9 

    
180,00 

  

  
180,00 

CLOUD CLEAN 
LIMITADA 

147,60     

  

  147,60 

NADIA SINALIZACAO - 
SINALIZAÇÃO E 
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA 
SOCIEDADE UNIP 

76,88 

    

  

  

76,88 

BONDALTI CHEMICALS, 
S.A. 

748,17     

  

  748,17 

EPAL EMPRESA 
PORTUGUESA DE 
AGUAS LIVRES SA 

4 193,96 
    

  

  
4 193,96 

ELECTROCORTES - 
COMERCIO E 

1 691,05     

  

  1 691,05 
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REPARACAO DE 
ELECTRODOMESTICOS, 
LDA. 

FREGUESIA DE VIEIRA 
DE LEIRIA 

17 788,53     

  

  17 788,53 

VIRGILIO M. ROLDAO 
LDA 

199,00     

  

  199,00 

AMBIPOMBAL - 
RECOLHA DE RESIDUOS 
INDUSTRIAS, LDA. 

24,80 
    

  

  
24,80 

CONDOMINIO DO 
PREDIO SITO NA RUA 
GENERAL HUMBERTO 
DELGADO BLOCO 32 

    

1 500,00 
  

  

1 500,00 

FREGUESIA DA 
MARINHA GRANDE 

29 315,94     

  

  29 315,94 

JUDO CLUBE DA 
MARINHA GRANDE-
CENTRO DE CULTURA E 
DESPORTO 

619,92 

    

  

  

619,92 

CONDOMINIO DO 
PREDIO SITO NA RUA 
JOAO PEREIRA CORREIA 
BLOCO 1 

   

360,00 

 

  

  

360,00 

CONDOMINIO DO 
BLOCO 5 SITO NA 
AVENIDA DA 
LIBERDADE 

    

147,84 
  

  

147,84 

FREGUESIA DA MOITA 8 075,84     
  

  8 075,84 

CAIXA GERAL DE 
APOSENTACOES 

50 135,49     

  

  50 135,49 

MIGUÉIS LDA 538,05     
  

  538,05 

HIDROMARINHA, LDA 12,52     
  

  12,52 

AMERICANA - 
PAPELARIA SA 

50,57 
      

  50,57 

EDP COMERCIAL - 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA, S.A. 

 
979,95 

     

  
979,95 

RIS 2048 - SISTEMAS 
INFORMÁTICOS E 
COMUNICAÇÕES, S.A. 

 
37392,00 

     

  
37 392,00 

AUTORIDADE 
TRIBUTÁRIA E 
ADUANEIRA 

136 
486,81 

      

  
136 486,81 

ALFREDO MOREIRA 
SILVA E FILHOS LDA 

413,40 
      

  413,40 

GLOBALSILVA LDA  1586,70 811,80 
    

  2 398,50 

TERRAÇOS DA CAPITAL - 
IMOBILIÁRIA, LDA. 

 
      

 1887,27 1 887,27 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL DO SISTEMA 
DE SAÚDE, I.P. 

7 213,90 
      

  
7 213,90 

ADCL - ÁGUAS DO 
CENTRO LITORAL, S.A. 

179 
318,94 

      

  179 318,94 

SERGIO RODRIGUES 
UNIPESSOAL LDA 

56,68 
      

  56,68 

CASP UNIPESSOAL, LDA 23 237,77 
      

  23 237,77 
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WILLIS - CORRETORES 
DE SEGUROS, S.A. 

537,54 
 

860,70 
    

  1 398,24 

BRICOCAPITÃO - 
UNIPESSOAL, LDA. 

85,50 
      

  85,50 

ANA RITA SILVA RIBEIRO 557,50 557,50 
     

  1 115,00 

BATIDAS E DECIBÉIS, 
UNIPESSOAL, LDA 

307,50 
      

  307,50 

MADEIRO PLACA 
SOCIEDADE COMERCIAL 
AGLOMERADOS 
MADEIRA LDA 

1 084,03 
      

  

1 084,03 

GESAÚDE - 
ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO DE SAÚDE NOS 
LOCAIS DE TRABALHO, 
LDA 

404,88 
      

  

404,88 

ENDESA ENERGIA, S.A. – 
SUCURSAL PORTUGAL 

8 213,51 
      

  8 213,51 

LUZBOA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA LDA 

20 630,76 
      

  
20 630,76 

CONDOMÍNIO DO 
PRÉDIO SITO NA RUA 
DA FONTE VELHA LOTE 
3 N 3 

 

      
129,49 

 

129,49 

GHUDE GESTÃO DE 
CARREIRAS E 
CONCEPÇÃO DE 
EVENTOS UNIPESSOAL 
LDA 

2 982,75 
      

  

2 982,75 

PATRÍCIA ISABEL 
MARTINS AFONSO DE 
CARVALHO 

414,54 
      

  
414,54 

CARLOS ARSÉNIO 
CARDOSO MADALENO 

1 322,26 
      

  1 322,26 

BNA, BARRADAS & 
NETO DE ABREU, SOC. 
AGENTES DE 
EXECUÇÃO, SP, RL 

1 206,93 

    

  

  

1 206,93 

CARLA CRISTINA 
CAMPOS RIBEIRO 

412,43     

  

  412,43 

JULIA MARIA VIEIRA DA 
SILVA 

440,19     

  

  440,19 

MARIA EMILIA 
FERREIRA CATRAU DA 
GRAÇA ALEXANDRE 

543,43 
    

  

  
543,43 

BANCO PRIMUS SA 407,55     
  

  407,55 

ANA CRISTINA DUARTE 
ESTEVES 

416,13     

  

  416,13 

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA 
ADMINISTRACAO 
PUBLICA-SECCAO 
REGIONAL DO CENTRO 

144,56 

    

  

  

144,56 

COFRE DE PREVIDENCIA 
DOS FUNCIONARIOS E 
AGENTES DO ESTADO 

27,60 
    

  

  
27,60 

SINDICATO 
TRABALHADORES EM 

6,93     

  

  6,93 
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FUNÇÕES PÚBLICAS E 
SOCIAIS DO SUL E 
REGIÕES 

AUTÓNOMAS      
  

   

AGOSTINHO DAVID 
MARQUES ROQUE 

182,86     

  

  182,86 

MARIA TERESA DA 
SILVA FERREIRA 

407,55     

  

  407,55 

SÓNIA CLÁUDIA DA 
SILVA LOUREIRO 

471,84     

  

  471,84 

CLÁUDIA SÓNIA PAULO 
SIMÕES RODRIGUES 

414,54     

  

  414,54 

RISQUINHA VESTUARIO 
PROFISSIONAL, LDA 

 300,00    

  

  300,00 

THOMASYL, S.A.  2 398,50    
  

  2 398,50 

TOTAL GERAL 807789,56 107 618,53 2 262,01 3 030,00 1 827,84   129,49 1 887,27 924 544,70 
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APROVISIONAMENTO 

 

PROCESSOS DECORRENTES DO COVID-19 

OBJETO BENS/SERVIÇOS ENTIDADE 

VALOR dos 
processos 

adjudicados e 
em curso                         
(sem IVA) 

AQ. DETERGENTES PARA DESINFEÇÃO 
NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
INTERMARCHE - DISTRIGRANDE 
SUPERMERCADO, LDA. 

264,20 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (BATAS E TOUCAS) NO 
ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
SINTIMEX SOC INTERNACIONAL 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA 

130,30 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (LUVAS) NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS 
NORMAX - FABRICA DE VIDROS 
CIENTIFICOS, LDA 

1 548,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (LUVAS E VIESEIRAS) NO 
ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
VANEXMIND - EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO LDA 

578,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (MÁSCARAS CIRÚRGICAS) 
NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
LEIRISPUMAS ARTIGOS DE 
CONFORTO, LDA 

8 500,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (TÚNICAS, CALÇAS E 
SOCAS) NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
RISQUINHA VESTUARIO 
PROFISSIONAL, LDA 

447,30 € 

PUBLICIDADE ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS DO COVID-19 E MEDIDAS 
DA CMMG 

SERVIÇOS JORLIS-EDICOES E PUBLICACOES, LDA 1 750,00 € 

PUBLICIDADE ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS DO COVID-19 E MEDIDAS 
DA CMMG 

SERVIÇOS 
EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE 
LEIRIA, LDA. 

1 900,00 € 

AQ. TERMÓMETROS, MASCARAS 
PROTEÇÃO E ÁLCOOL GEL NO ÂMBITO 
DO COVID-19 

BENS 
SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO 
DE VEÍCULOS ESPECIAIS UNIPESSOAL, 
LDA 

17 055,00 € 

PUBLICIDADE ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS DO COVID-19 E MEDIDAS 
DA CMMG 

SERVIÇOS DIARIO DE LEIRIA LDA 1 950,00 € 

ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS, 
PELO PERÍODO EXPECTÁVEL DE 6 
MESES NO ÂMBITO DO COVID-19 

SERVIÇOS 
OCTALIMPA, LIMPEZAS UNIPESSOAL, 
LDA 

3 000,00 € 

AQ. BALDES/CONTENTORES PARA LIXO 
NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
AMERICO ALVES - COMERCIO 
INTERNACIONAL, SA 

366,30 € 

PUBLICIDADE ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS DO COVID-19 E MEDIDAS 
DA CMMG 

SERVIÇOS JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA. 4 964,80 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (BATAS, CAMISOLAS, 
CALÇAS E TAPA BOTAS) NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS EVIDENTELILAS - UNIPESSOAL, LDA. 19 512,50 € 

AQ.  ÁLCOOL GEL E SABONETE 
BCTERICIDA NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS GLOBALSILVA LDA 1 950,00 € 
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AQ. PORTA DE ACESSO PARA ESPAÇO 
DEDICADO A ATENDIMENTO DE 
DOENTES SUSPEITOS/INFETADOS COM 
COVID-19 NO ÂMBITO DO PLANO 
MUNICIPAL DE COMBATE À PANDEMIA. 

BENS JAMMOR LDA 950,00 € 

ALUGUER DE 1 TENDA DE 2 ÁGUAS DE 
5MX10M PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO 
CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA 
GRANDE, PELO PERÍODO PREVISTO DE 
3 MESES, NO ÂMBITO DO COVID-19 

SERVIÇOS THOMASYL, S.A. 5 850,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (BATAS) NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS 
SINTIMEX SOC INTERNACIONAL 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA 

1 368,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (BATAS, PROTEÇÃO DE 
BRAÇOS E DE PERNAS E PÉS) NO 
ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
PLASGAL-PRODUÇÃO DE 
EMBALAGENS, LDA 

7 800,00 € 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL 
PARA SARS COV-2, ATÉ AO LIMITE DE 
500 UNIDADES 

SERVIÇOS VIRGILIO M. ROLDAO LDA 49 750,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (PROTEÇÃO DE PERNAS E 
PÉS) NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS F S CONFECÇÕES LDA 10 500,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (LUVAS) NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS 
NORMAX - FABRICA DE VIDROS 
CIENTIFICOS, LDA 

900,00 € 

AQ. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (TÚNICAS, CALÇAS E 
SOCAS) NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS 
RISQUINHA VESTUARIO 
PROFISSIONAL, LDA 

243,90 € 

 ALUGUER DE 1 TENDA DE 2 ÁGUAS DE 
5MX10M PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO 
CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA 
GRANDE, PELO PERÍODO PREVISTO 
DE 2 MESES, NO ÂMBITO DO COVID-19 

SERVIÇOS THOMASYL, S.A. 3 900,00 € 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS PARA REPOSIÇÃO DA 
NORMALIDADE - COVID 19, PARA OS 
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 

SERVIÇOS 
JMC SERVIÇO DE LIMPEZA, 
UNIPESSOAL, LDA  

10 160,00 € 

AQ. VISEIRAS DE PROTEÇÃO PARA 
OFERTA À POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS MOLDES CATARINO, LDA 9 999,00 € 

AQ. VISEIRAS DE PROTEÇÃO PARA 
OFERTA À POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS PLASTICOS FUTURA LDA 9 999,00 € 

IMPRESSÃO DE 20.000 FOLHAS 
INFORMATIVAS PARA JUNTAR AO “KIT 
MATERIAL PROTEÇÃO COVID-19" PARA 
OFERTA À POPULAÇÃO 

SERVIÇOS 
BRINDICIS - BRINDES PUBLICITARIOS 
UNIPESSOAL, LDA. 

445,00 € 

AQ. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA 
OFERTA À POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO 
COVID-19 

BENS 
LEIRISPUMAS ARTIGOS DE 
CONFORTO, LDA 

18 550,00 € 

AQ. TERMÓMETROS PARA MEDIÇÃO 
DA FEBRE AOS TRABALHADORES DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO 
ÂMBITO DO COVID-19 

BENS SERGIO RODRIGUES UNIPESSOAL LDA 254,16 € 



42 

 

AQ. ÁLCOOL ETÍLICO PARA DESINFEÇÃO 
NO ÂMBITO DO COVID-19 

BENS SERGIO RODRIGUES UNIPESSOAL LDA 65,90 € 

AQ. SACOS PARA ACONDICIONAMENTO 
DOS KITS DE PROTEÇÃO A ENTREGAR À 
POPULAÇÃO, NO ÂMBITO DO COVID 19 

BENS 
PLASGAL-PRODUÇÃO DE 
EMBALAGENS, LDA 

479,00 € 

AQ. GARRAFÕES DE ÁLCOOL GEL PARA 
STOCK DE ARMAZÉM, NO ÂMBITO DO 
COVID 19 

BENS 
MAQUILOTUS - COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA 

2 850,00 € 

AQ. TERMÓMETROS DE 
INFRAVERMELHOS PARA OS DIVERSOS 
JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO, 
NO ÂMBITO DA COVID-19 

BENS 
ELECTROCORTES - COMERCIO E 
REPARACAO DE 
ELECTRODOMESTICOS, LDA. 

1 374,84 € 

P.A. N. º 44/2020 – AP/GMPC - 
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS SOCIAIS 
REUTILIZÁVEIS 

BENS 
BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS, 
UNIPESSOAL, LDA 

39 270,00 € 

AQ. BATAS PARA PESSOAL AUXILIAR 
JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE 
PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE 

BENS PAULO JORGE ALVES GASPAR 3 421,11 € 

P.A. N. º 47/2020 – AP/DDC - SERVIÇO 
DE TRANSPORTE E 
ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA 
INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE 

SERVIÇOS  
UNISELF - SOCIEDADE DE 
RESTAURANTES PÚBLICOS E 
PRIVADOS, S.A. 

8 631,25 € 

P.A. N. º 48/2020 – AP/DDC - SERVIÇO 
DE TRANSPORTE E 
ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA 
INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE E 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 
DE LEIRIA 

SERVIÇOS  
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE 
RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. 

3 309,60 € 

AQ. DISPENSADORES DE ÁLCOOL GEL 
COM PEDAL PARA O MERCADO 
PROVISÓRIO A INSTALAR NO PME 

BENS 
E.A.P. - MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA. 

900,00 € 

AQUISIÇÃO DE PAINÉIS INFORMATIVOS 
PARA AS PRAIAS 

BENS FLOEMA, LDA 19 971,60 € 

AQ. DE PLACAS EM PVC COM 
IMPRESSÃO EM VINIL "SENTIDO 
OBRIGATÓRIO" E "SENTIDO PROIBIDO" 
PARA AS PRAIAS SEGUNDO AS 
RECOMENDAÇÕES DA DGS 

SERVIÇOS  FLEXODESIGN ARTES GRAFICAS, LDA. 270,00 € 

P.A. N.º 50/2020-AP/GMPC-AQUISIÇÃO 
DE MÁSCARAS DE REUTILIZÁVEIS PARA 
DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DO 
CONCELHO 

BENS (PROCESSO EM CURSO) 23 800,00 € 

SUB-TOTAL 298 928,76 € 
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OUTRAS DESPESAS (COVID-19) 

DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 
ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO DE 60.000 
EUROS NO ÂMBITO DO COMBATE AO 
COVID-19-DELIBERAÇÃO TOMADA NA 
REUNIÃO DE 27.03.2020\AO ABRIGO 
DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO ARTº 33º, 
DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO 

APOIO 
FINANCEIRO 

ASSOCIACAO HUMANITARIA 
BOMBEIROS VOLUNTARIOS MARINHA 
GRANDE 

60 000,00 € 

APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO NA 
REUNIÃO CAMARÁRIA DE 27.03.2020, 
COM APROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 
ORÇAMENTAL PREVIA-4ª 
MODIFICAÇÃO; DE APOIO AOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE  NO 
ÂMBITO DO COMBATE AO COVID-19-
60.000 EUROS PARA OS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE E 
20.000 EUROS PARA OS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA\AO 
ABRIGO DA ALÍNEA O), DO Nº 1, DO 
ARTº 33º, DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO 

APOIO 
FINANCEIRO 

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE 
BOMBEIROS VOLUNTARIOS VIEIRA 
LEIRIA 

20 000,00 € 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE 
PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E 
OUTRO MATERIAL MÉDICO PARA 
REFORÇAR A CAPACIDADE DE 
RESPOSTA À PANDEMIA CAUSADA 
PELO COVID-19 (DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 27.03.2020) 

APOIO 
FINANCEIRO 

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. 75 000,00 € 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES 
DE NATUREZA SOCIAL 2020 - ROTARY 
CLUB DA MARINHA GRANDE PARA 
PROJETO "TODOS PELA MARINHA - A 
MARINHA POR TODOS", CONF. DELIB. 
18-06-2020\AO ABRIGO DA ALÍNEA U), 
DO Nº 1, DO ARTº 33º, DA LEI Nº 
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO (Destina-
se à dinamização de ação de caráter 
social para apoio a famílias afetadas 
pela situação de COVID, 
nomeadamente de pessoas 
desempregadas, de trabalhadores em 
layoff. etc) 

APOIO 
FINANCEIRO 

ROTARY CLUBE DA MARINHA 
GRANDE 

44 800,00 € 

SUB-TOTAL 199 800,00 € 

    

TOTAL (BENS E SERVIÇOS + APOIOS FINANCEIROS) 498 728,76 € 
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Divisão Qualidade de Vida 

ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS 

Estiveram em execução 20 contratos de empreitada. 

 

 

1) Aspetos das obras “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE 

VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1 e 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 06/2019 CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2 78 142,12 €

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

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

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

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

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

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

AD N.º 02/2020 ALTERAÇÃO DE ZONA DE ESPLANADAS DA RUA ADOLFO LEITÃO 8 116,42 €

AD N.º 03/2020 SUBSTITUIÇÃO DE PISO NA GALERIA MUNICIPAL TONY VITORINO - VIEIRA DE LEIRIA 8 904,00 €

CP N.º 34/2019 REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 236 705,00 €

CP N.º 35/2019 PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE PEDONAL - RUA FERNANDO PESSOA E RUA DO FUNDÃO 62 413,86 €

CP N.º 06/2020 ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM 43 303,92 €

CP N.º 07/2020 ESPAÇO EXTERIOR COBERTO E REPARAÇÕES NA ESCOLA DO PILADO 24 136,20 €

CP N.º 16/2020 BENEFICIAÇÃO NOS SANITÁRIOS NORTE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 51 738,20 €

CPRÉVIA N.º 02/2020

INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO DOS CANTEIROS AV. DA LIBERDADE E AVENIDA DO FAROL DE S. PEDRO DE MOEL

FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE 83 952,42 €

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)

OBRAS EM EXECUÇÃO
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104) Aspetos da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”. 

 

 

105) Aspetos da obra de “REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE”. 

 

 

106) ASPETOS DA OBRA DE “ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”. 
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107) ASPETOS DA OBRA DE “ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”. 

 

 

108) Aspetos da obra de “REABILITAÇÃO DOS CANTEIROS DA AVENIDA DA LIBERDADE E AVENIDA 

DO FAROL DE S. PEDRO DE MOEL”. 

 

 

109) ASPETOS DA OBRA DE “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA 

E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”. 
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Foram registados 7 contratos de empreitada que se encontram adjudicados e que aguardam a 

marcação da respetiva consignação: 

 

 

Foram concluídos 9 contratos de empreitada: 

 

 

110) ASPETOS DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL” 

 

 

 

 

 

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

AD N.º 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. JOHN BEARE 27 004,06 €

CP N.º 10/2020 REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 241 518,54 €

CP N.º 11/2020 INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE 476 099,00 €

AD N.º 05/2020 ALTERAÇÃO DA LINHA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO NA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 18 749,98 €

OBRAS ADJUDICADAS POR CONSIGNAR

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)

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

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

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

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 €

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

OBRAS CONCLUÍDAS

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)
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111) ASPETOS DA OBRA DE “REABILITAÇÃO DA RUA DA SAPINHA”. 

 

 

Os valores totais dos autos de medição elaborados, no seguimento dos contratos de empreitada, 

encontram-se apontados no gráfico seguinte: 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

No âmbito da manutenção e conservação da sinalização vertical foram substituídos 5 sinais de 

trânsito. Foram ainda instalados 37 sinais novos. 

 

 

Ao nível das marcações rodoviárias, foram realizadas ações de manutenção numa extensão total 

de 1.450,00 ml: 
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Foram satisfeitos 57 pontos de serviços para tapamento de covas com recurso a misturas 

betuminosas a frio: 

 

 

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

operadores privados: 
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Foram informadas 8 participações de ocorrências na via pública: 

 

 
ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Foram identificadas e reparadas 86 roturas: 

 
 
 
Foram realizados 23 ramais domiciliários de abastecimento de água: 

 

 



52 

 

Foram substituídas 56 válvulas de seccionamento em ramais domiciliários: 

 

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

15 verificações extraordinárias. 

 

O gráfico seguinte indica as ações desenvolvidas no âmbito da gestão do parque de contadores. 
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Na tabela seguinte encontram-se registados os resultados obtidos no âmbito do plano de controlo 

de qualidade da água tratada para consumo humano. 

 

 
 
ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO 

Foram realizadas 102 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 4 4 0

PCQA CR2 2 2 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

CR1 6 6 0

PCQA CR2 4 4 0

Inspeção 1 1 0

PCO 0 0 0

CR1 8 8 0

PCQA CR2 5 5 0

Inspeção 2 2 0

PCO 0 0 0

CR1 5 5 0

PCQA CR2 3 3 0

Inspeção 2 2 0

PCO 0 0 0

CR1 3 3 0

PCQA CR2 2 2 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

mar 2020

abr 2020

mai 2020

jun 2020

jan 2020

fev 2020
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Foram executados 10 ramais domiciliários de saneamento doméstico. 

 

Foi assegurada a ligação de 73 ramais domiciliários à rede pública de drenagem de águas residuais 

domésticas. 

 
 
ÁREA DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Foram remetidos e satisfeitos 65 pedidos. 
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O gráfico seguinte representa a distribuição dos pedidos recebidos em função das diversas áreas de 

atuação da competência da Câmara Municipal. 

 

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

corretivas. 

 

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

15 situações de avaria. 
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ÁREA DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

1) As equipas de trabalho desenvolveram as seguintes ações: 

2) Pintura de furos de captação de água RA2, H03, H04 

3) Pintura diversas em S. Pedro de Moel 

4) Manutenção das bancas de venda da Praça Afonso Lopes Vieira em S. Pedro de Moel 

5) Preparação e aplicação de proteções de acrílico em diversos serviços municipais no contexto da 

pandemia de coronavírus  - COVID-19 

6) Aplicação de dispensadores de desinfetante para mãos em diversos serviços municipais no 

contexto da pandemia de coronavírus - COVID-19 

7) Pintura de sinalética nos mercados municipais, no âmbito dos planos de contingência 

8) Pintura de sinalética no Gabinete de Apoio ao Munícipe 

9) Aplicação de sinalética no Mercado Municipal da Marinha Grande 

10) Montagem e pintura de painéis para instalação do Mercado Municipal da Marinha Grande no 

PME 

11) Aplicação de dispensadores de desinfetante nos jardins de infância  

12) Montagem de plataforma de acesso ao areal da praia de S. Pedro de Moel 

13) Reparação de bancos junto à Praia Velha 

14) Reparação/manutenção de estrados de madeira a colocar no areal da praia 

15) Reparação de vedação do jardim do Bambi 

 
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. 
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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. 

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 66 pedidos para recolha de monos e materiais vegetais, dos quais foram satisfeitos 

apenas 6. Relativamente às quantidades foram recolhidas 1,34 toneladas de monos e 0,00 

toneladas de materiais vegetais. 
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No âmbito do serviço de despejo de fossas foram recolhidos 8 750 m3. 

 

OUTRAS AÇÕES 

Foram elaboradas Requisições internas para aquisição de bens e/ ou serviços a seguir indicadas: 

1) Aquisição de equipamentos de Iluminação Pública para a Av. Marginal da Praia da Vieira 

2) Aquisição de painéis informativos para as diversas praias do Concelho 

3) Aquisição de estrados para as praias do Concelho 

4) Aquisição de serviços para Monitorização da qualidade da água das Ribeiras: Rio da Praia de S. 

Pedro de Moel, Praia Velha e Praia de Vieira de Leiria 

5) Aquisição e instalação de equipamento para o furo de captação JK2 – Estação 

6) Aquisição de serviços de limpeza e desmatação de terrenos municipais 

7) Aquisição de serviços de limpeza e regularização dos areais das praias do Concelho 

8) Aquisição de serviços de recolha de efluentes domésticos no Concelho da Marinha Grande 

9) Aquisição de serviços de reparação da viatura Volvo 21-59-HQ da frota automóvel do município 

10) Substituição da iluminação no Pavilhão n.º 1, n.º 2 e parque estacionamento do PME 

11) Aquisição de mobiliário urbano 
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Foi assegurado o controlo dos contratos de aquisição de bens e/ ou de serviços a seguir indicados: 

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

Grande 

2) Fornecimento de combustíveis para a frota automóvel afeta a Vieira de Leiria 

3) Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros municipais 

4) Reparações elétricas nas viaturas municipais  

5) Serviços de alinhamento de direção e de calibragem de rodas das viaturas municipais 

6) Serviços de inspeção técnica das viaturas municipais  

7) Serviços de reparação de furos das viaturas municipais  

8) Reparações mecânicas nas viaturas municipais  

9) Utilização de portagens da Via Verde 

10) Aluguer de garrafas de oxigénio, acetileno e ar líquido 

11) Prestação de serviços de reparação de viatura Volvo 84-58-BO 
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Divisão Modernização e Capacitação 

BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE  

 

ATENDIMENTOS 
 

Nº Atendimentos 3.345 

Tempo médio de espera 6m4s 

 
 

 

LICENÇAS EMITIDAS: 
 

Licenças Especiais Ruído 5 

Licenças Instalação e 
Funcionamento Recintos 
Improvisados e Itinerantes 

1 

 
 

 

AUTORIZAÇÕES EMITIDAS: 
 

Realização de Eventos e 
utilização da via pública 

1 

Isenção de Taxas 3 

 
 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO  
 

Serviços Executados Quantidade 

Limpeza de Fossas 
583 

5204m3 

Substituição Contadores 406 

Cortes Abastecimento Água 150 

Novos Contratos Fornecimento 41 

Leituras (Mar. a Mai. 2020) 31870 
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RECEITA ARRECADADA NO BAM – POCAL 
Período de 01/03 a 19/06 de 2020 
 

Tipo Receita Valor 

Total 1.503.436,11€ 

Alimentação escolar 457,71€ 

Cemitérios (inumações e trasladações, etc) 13.365,46€ 

Utilização dos mercados municipais 4.837,81€ 

Publicidade e ocupação da via pública 1.263,35€ 

Águas, saneamento e resíduos sólidos 1.483.511,78€ 

 
 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO – AQUAMATRIX  
Fevereiro – Maio/2020: 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE APOIO NO ÂMBITO DA PANDEMIA-COVID 19 

Redução de 50% nas faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos 

1) Redução de 50% nas faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos, relativas ao consumo 

dos meses de março, abril e maio, a todos os consumidores domésticos, nos termos da 

deliberação de câmara de 27/03/2020. 

Esta isenção foi igualmente aplicada a todas as Associações e Instituições Sociais sem fins 

lucrativos. 

Considerando a faturação em período homólogo em 2019 e a previsão de faturação nos meses que 

foi aplicada a redução em 50% do valor, resultam os valores a seguir apresentados: 

 
Total faturado nos meses do período homólogo 

do ano anterior  

 Previsão de apoio com a 
aprovação desta medida  

  

Mês Total faturado  50% 

Março 311 459,90 €  155 729,95 € 

Abril 379 531,27 €  189 765,64 € 

Maio 348 452,43 €  174 226,22 € 

Total Geral 1 039 443,60 €  519 1,80 € 

Águas, Saneamento, Resíduos Sólidos e Serviços 

Faturação Recebimentos 

1.377.531,21€ 897.886,97€ 
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2) Redução de 50% nos consumos de água, água residuais e resíduos, aos consumidores não 

domésticos, que comprovem uma redução da faturação, face a igual período homólogo do 

ano anterior, nos termos da deliberação de câmara de 27/03/2020. 

Até 19 de junho foram apresentados 35 pedidos para benefício da isenção de 50% nos consumos 

de água, água residuais e resíduos para consumidores não domésticos. 

3) Isenção das taxas associadas ao aumento temporário das áreas ocupadas por esplanadas dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas, de acordo com as normas aprovadas pela Câmara 

Municipal e que vigoram até 31/12/2020. 

Foram apresentados 7 pedidos para aumento temporário das áreas ocupadas por esplanadas. 

4) Ocupação de espaço público com esplanadas dos estabelecimentos de restauração e bebidas - 

novos pedidos de ocupação de espaço público com esplanadas, de acordo com as normas 

aprovadas pela Câmara Municipal e que vigoram até 31/12/2020. 

Foram apresentados 18 pedidos para ocupação de espaço com esplanadas nos estabelecimentos 

de restauração e bebidas. 
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RECURSOS HUMANOS 

PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS 
 
Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de março, abril, maio e junho, dando-se 

cumprimento às normas legais vigentes. 

 

1) No período em referência, foram efetuados os seguintes registos na aplicação de gestão de 

pessoal: 

Tipo de Registo Nº Total 

Trabalho suplementar 604 

Ajudas de custo 4 

Abonos diversos 1483 

Comparticipações ADSE 211 

Faltas 1155 

Descontos diversos 80 

Bolsa mensal/ subsídio refeição CEIS 119 

 

2) Foram criadas 4 novas fichas de cadastro de CEIS na aplicação. 

3) No âmbito da ADSE, foram ainda realizados: 

 - 2 mapas de reembolso (mês de março e abril); 

 - 8 mapas de RO 

 
DOCUMENTOS ELABORADOS 

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

Tipo de Documento Nº Total 

Declarações Diversas: 10 

Ofícios: 56 

Vencimentos 7 
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Diversos 4 

Seguro 7 

Mobilidade 7 

Protocolo Estágio 6 

IEFP 2 

Candidaturas Espontâneas 8 

Penhoras 15 

Informações, referentes: 27 

Vencimentos  

Trabalho Suplementar 3 

Ajudas Custo 1 

Pensões 1 

Descontos 1 

Horário Flexível 8 

Acumulação de Funções 2 

Diversos 11 

    

 
COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS E RETENÇÕES 

1) Em cumprimento do disposto no art.º 119.º, n.º 1, alínea b) do Código do IRS, foram emitidas e 

distribuídas as declarações de IRS de todos os trabalhadores, CEIS e eleitos. 

2) 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 março, abril e maio de 2020. 

3) Foram ainda submetidas: 

a) Relação contributiva de março, abril e maio, com os descontos e contribuições para a CGA; 

b) Declarações mensais de remunerações com os descontos e contribuições para o CRSS, 

relativos aos meses de março, abril e maio de 2020. 
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4) 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 

1) No período de referência há a registar 5 acidentes de trabalho, com trabalhadores da DQV 

(Assistentes Operacionais), um dos quais sem incapacidade, três com Incapacidade Temporária 

Absoluta para o trabalho (ITA) e 1 descaraterizado pelo médico do Seguro, por se tratar de um 

problema de saúde do trabalhador. 

O n.º total de dias de ITA neste período é de 274. 

2) Foram elaborados diversos mapas/ficheiros para a Companhia de Seguros: 

c) 4 ficheiros Excel (trabalhadores CGA); 

d) 4 ficheiros (trabalhadores Segurança Social); 

e) 3 mapas de CEI´s  

 
COLOCAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO (CEI’S) 
 

Foram encetados todos os procedimentos administrativos inerentes aos beneficiários, e referentes 

à colocação de 4 novos beneficiários; 

 
DEVER DE INFORMAÇÃO 

Apuramento da despesa com pessoal da educação, referente ao quarto trimestre de 2019, para 

efeitos do Fundo Social Municipal. 

Apuramento da despesa com pessoal abrangido pelo Pograma de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar, referente aos meses de janeiro a maio de 2020 e inserção dos dados na 

plataforma da DGESTE. 
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INQUÉRITOS 
 

1) Foram apurados os custos com pessoal para efeitos de prestação de contas à ERSAR. 

2) Foi ainda apurada a despesa com pessoal (2019), para efeitos de resposta aos seguintes 

inquéritos: 

a) Inquérito aos Municípios e Proteção do Ambiente; 

b) Inquérito ao Financiamento Público de Atividades Culturais, Criativas e Desportivas 

 
DOENÇAS PROFISSIONAIS 

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

doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais (5 trabalhadores 

da DDC, 8 trabalhadores da DQV e 1 da DMC), 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 uma 

trabalhadora da DMC (Assistente Técnica). 

Fomos igualmente notificados de certificação de doença profissional a trabalhadora aposentada 

(anteriormente Assistente Operacional da DQV), que moveu processo já nessa situação. 

No período de referência há a registar 2160 faltas. 

 
MEDICINA NO TRABALHO 

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

(exames ocasionais/exames periódicos) nos dias 27 de fevereiro e 12 de março, que contemplaram 

15 trabalhadores, como se indicam: 

Nº de trabalhadores p/ unidade orgânica exames ocasionais: 

DMC –  2 

DQV –   1 
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Nº de trabalhadores p/ unidade orgânica exames periódicos: 

DQV –   7 

DDC –   2 

DMC -   1 

N.º de trabalhadores p/ unidade orgânica exame inicial: 

DQV –   1 

DMC -   1 

 
APOSENTAÇÃO 

No período de referência há a registar: 

- Instrução de processos de aposentação:    3 

- Processos pendentes de decisão pela CGA:    5  

- Processos decididos:       1 

- Pedido de efetividade por contagem de tempo :   1 

- Processo de aposentação arquivado por desistência:  1 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Foram promovidas diversas Webinars pelo INA, de participação gratuita, divulgadas aos 

trabalhadores, tendo estes livremente, ou por intervenção dos recursos humanos procedido às 

respetivas inscrições. Uma vez que as mesmas tinham lugar por acesso a uma plataforma, e havia 

limite de participantes por sessão, não é possível determinar o número de participantes do 

Município que frequentaram as mesmas sem a confirmação dos mesmos, aquando da receção dos 

respetivos certificados.  

1) Webinar “Vê Portugal ON” - 7 de maio de 2020 – Org.ª Turismo Centro Portugal – 2 

Técnicos Superiores da DCD; 
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2) Webinar “Festivais e eventos culturais: o que vai “Acontecer”? – 23 de abril de 2020 – Org.ª 

Turismo Centro Portugal – 2 Técnicos Superiores da DCD; 

3) Webinar “O reflexo da COVID19 no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020” 

- 12 de maio de 2020 – Org.ª ADAI/CEIF – 2 Técnicos Superiores do GPRC 

4) Curso de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa, promovido pela 

Senilife, nos dias 24 e 26 de fevereiro (carga horária: 7h), destinada aos Assistentes 

Operacionais do Município afetos aos Pavilhões Gimnodesportivos (7 AO - Vieira de 

Leiria/Nery Capucho e PME-pavilhão desportivo); 

O setor de educação em colaboração com o PICIE (Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar), 

dinamizou workshops on-line dirigidos às Assistentes Operacionais afetas aos estabelecimentos de 

ensino, sob os temas: 

1) “Auto Regulação Emocional e preparação para a vida social e profissional após fase 

pandémica – COVID-19” – 6 de maio de 2020 – 48 Assistentes Operacionais dos três 

agrupamentos. 

2) “A influência da alimentação no comportamento das crianças”- 13 e 14 de maio de 2020 - 

48 Assistentes Operacionais dos três agrupamentos. 

 
ESTÁGIOS  

Os estágios profissionais que era suposto iniciar neste período foram suspensos pelas próprias 

entidades formadoras/escolas, face à factualidade do COVID-19. 

 
COVID-19 

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, 

na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado em seres humanos, 

tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida. 
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Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção 

pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 

pneumonia. 

Tendo presente o teor do Despacho n.º 2386-A/2020, de 2 de março, e com base nas orientações 

da Direção-Geral da Saúde, foi elaborado o “Plano de Contingência do Município da Marinha 

Grande”, com o principal objetivo de antecipar e gerir o impacto do surto por COVID-19, na Câmara 

Municipal da Marinha Grande e, em particular, de todos os trabalhadores, colaboradores e eleitos 

que nela prestam funções. 

A evolução da pandemia e as medidas que se foram impondo, designadamente o decretar do 

Estado de Emergência Nacional, com a exigência de encerramento dos mais variados serviços, de 

forma a mitigar e evitar a transmissão do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), trouxeram 

transformações profundas e mudanças urgentes nos modelos de organização e gestão do trabalho 

na autarquia, tendo sido obrigatoriamente adotado o regime de teletrabalho para as funções que 

assim o permitiam, a partir do dia 16 de março. 

Com o levantar do Estado de Emergência e o regresso dos trabalhadores cujas funções não eram 

passíveis de ser exercidas mediante recurso ao teletrabalho, foram promovidas, em colaboração 

com a entidade prestadora de serviços de Segurança, higiene e saúde no trabalho, a realização de 

ações de sensibilização/informação, destinadas aos assistentes operacionais, de forma a difundir 

informação de saúde e segurança do trabalho, com especial enfoque nas questões relacionadas 

com a proteção dos trabalhadores à infeção por SARS-Cov-2 (obrigatoriedade de uso de máscaras 

e como o fazer, etapas de lavagem das mãos; etiqueta respiratória; distanciamento social, entre 

outros), que tiveram lugar: 

1) Sessão de sensibilização em 11/05/2020, para os Assistentes Operacionais, realizada nos 

Estaleiros Municipais; 

2) Sessão de sensibilização em 18/05/2020, para as Assistentes Operacionais afetas às escolas, 

realizada no Pavilhão Gimnodesportivo Nery Capucho. 

Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, o exercício profissional 

em regime de teletrabalho deixou de ser obrigatório e a Câmara Municipal implementou medidas 
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de prevenção decorrentes da pandemia, permitindo a abertura e funcionamento, ainda que 

condicionado, de todos os seus serviços, mediante a adoção de escalas de rotatividade, equipas em 

espelho e jornadas contínuas, com horários diferenciados de entrada e saída, mantendo-se em 

teletrabalho todos os trabalhadores com necessidade de acompanhamento de filhos menores de 

12 anos em idade escolar e doentes de risco que assim o pretenderam. 

No regresso, foram adotados procedimentos de reforço, no âmbito do Plano de Contingência, 

nomeadamente a obrigatoriedade de utilização de máscara na entrada e permanência das 

instalações, em concreto, em espaços comuns; obrigatoriedade de higienização das mãos à entrada 

e diversas vezes durante a jornada de trabalho; e a medição da temperatura corporal (sem qualquer 

registo escrito) para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho, nos termos do artigo 

13.º-C, aditado ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 

de maio. 

Destaca-se ainda, o envolvimento ao nível de: 

1) Instrução e implementação de procedimentos com vista ao cumprimento do Plano de 

Contingência e respetiva operacionalização (aquisição de acrílicos para postos de trabalho de 

atendimento ao público; instalação de dispensadores de álcool gel; reforço da higienização dos 

espaços públicos); 

2) Instrução de procedimentos diversos com vista à aquisição de equipamentos de proteção 

individual no âmbito do COVID-19 a fornecer ao Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários do 

Concelho da Marinha Grande e IPSS’s; 

3) Instrução de procedimento de contratação para a prestação do serviço de realização de teste 

laboratorial para SARS Cov-2, tendo sido realizados um total de 402 testes (entre bombeiros e 

trabalhadores dos lares e IPSS’s), todos com resultados negativos; 

4) Instrução de procedimentos de contratação para a aquisição de máscaras sociais reutilizáveis e 

viseiras para constituição de KIT a distribuir à população. 
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Divisão Gestão do Território 

ÁREA DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL – REVISÃO 

1) Tratamento (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. 

2) Realização de contactos com entidades externas para obtenção de informação geográfica da 

qual são detentoras, necessária para o processo de Revisão do PDMMG, com disponibilização 

da mesma à empresa que se encontra responsável pelos trabalhos. 

3) No âmbito do processo de Revisão do PDM, foram elaborados mapas de trabalho, contendo 

várias temáticas, para auxiliar a definição das novas Categorias de Uso do Solo e a delimitação 

das Zonas Industriais para o Concelho, com posterior digitalização em ambiente SIG. 

4) 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.  

5) De forma a ser possível à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) integrar a informação do 

Património Arqueológico do concelho na base de dados nacional da qual é detentora (SI-

Endovélico) e enviar à Câmara Municipal a lista atualizada do património arqueológico com a 

referência dos sítios com a correspondência com os Códigos Nacionais de Sítio (CNS), para 

incorporação na Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande., procedeu-se à 

compilação, conversão e disponibilização dessa informação à DGPC. 

6) Análise da informação da informação geográfica e alfanumérica relativa à Proposta de 

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) Bruta do concelho da Marinha Grande, 

entregue pela empresa que se encontra responsável pelo trabalho. 

7) Decorrente da revisão das componentes hidrográficas efetuada à informação inicialmente 

entregue pela empresa que se encontra responsável pelos trabalhos de Delimitação da Reserva 
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Ecológica Nacional (REN) Bruta, que foi encaminhada para a empresa, esta realizou alterações 

que foram analisadas ao nível da componente geográfica e alfanumérica. 

8) Em colaboração com os serviços da DDC, procedeu-se à compilação da informação necessária à 

elaboração da Carta Educativa, remetida pela DGEST/DGEEC e pelos Agrupamentos de Escola 

do concelho, com consequente disponibilização dos elementos à empresa responsável pelos 

trabalhos. 

 
SIG – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL 

1) Elaboração de informações técnicas e emissão de certidões, nomeadamente: certidões de 

morada, certidões toponímicas, números de porta, entre outras. 

2)  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.  

3)  Decorrente do envio pelo ICNF, da informação geográfica das faixas de gestão de combustível 

(FGC) confinantes aos aglomerados populacionais de S. Pedro de Moel e de Pedreanes-Guarda 

Nova, em formato shapefile, tendo em vista a definição de um regime de excecionalidade de 

aplicação do consignado no ponto IV do anexo do DL n.º 10/2018 de 14 de fevereiro, foi 

efetuada a devida conversão destes elementos para base de dados SIG utilizada na Câmara 

Municipal. 

4)  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 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. 

5)  Elaboração de mapas no âmbito do projeto “COVID19 - Plano de Limpeza”, com identificação 

geográfica de Supermercados/minimercados e estacionamentos contíguos, Padarias, Frutarias, 

Bombas de Gasolina, Centros de Saúde, Farmácias, Paragens de autocarro cobertas, Postos CTT. 
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6)  Elaboração de informação interna e proposta de deliberação para atribuição de topónimo ao 

arruamento sito na Praia da Vieira, perpendicular à Rua da Lagoa e à Rua da Foz (entre a Colónia 

de Férias da PSP e a Escola Básica da Praia da Vieira), freguesia de Vieira de Leiria, para 

apresentação em reunião de Câmara Municipal. 

7) Elaboração de uma proposta de resposta ao pedido de informação do Instituto Nacional para a 

Reabilitação (INR, I.P.) sobre o cumprimento das Normas Técnicas de Acessibilidade, no que 

concerne às questões que cabem à DGT, nomeadamente sobre a caracterização sumária do 

município e as estratégias municipais para a promoção da acessibilidade. 

8)  A pedido da TUMG, foram elaborados mapas do município com o desenho das rotas das 15 

linhas da TUMG: 1 mapa do concelho e 1 mapa por freguesia. 

9)  A EDP disponibilizou os ficheiros que encerram 98% do cadastro e georreferenciação das 

infraestruturas da rede de baixa tensão através método de reposicionamento adotado no 

projeto denominado “Reposicionamento da rede BT”, sendo que alertam que o resultado final 

é uma representação com muita qualidade da representação da rede BT na Marinha Grande, 

no que diz respeito às distâncias e espaçamentos das mesmas, não obstante que o resultado 

final se tratar da definição de um traçado de rede estimado e não de uma representação real. 

Desta forma, a informação em shapefile foi preparada para base de dados geográfica 

(Geomedia) e ficheiros CAD (Microstation), de modo a poder ser utilizada pelos serviços através 

do SIG.  

10)  A pedido do Gabinete Técnico Florestal, foram convertidas para bases de dados geográficas 

(em datum ETRS89), as informações relativas às seguintes temáticas: 

11) Localização das armadilhas para Vespas Asiáticas, colocadas no Concelho; 

12) PMDFCI - Planeamento FGC EDP. 

13)  Em colaboração com os serviços da DQV, foi efetuada a atualização da informação relativa aos 

contentores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) constantes para o ano 2019, com vista à sua 

disponibilização ao ERSAR, de acordo com ficheiro remetido pela entidade. 



74 

 

14)  Atualização das bases de dados geográficas da Rede de Abastecimento de Águas, Rede de 

Saneamento Doméstico e Rede de Saneamento Pluvial, com base nas Telas Finais de projetos 

enviados pela DQV. 

a) Rua das Andorinhas 

b) Amieira e Charneca da Amieira - Fase 1 e Fase 3 

c) Vários Coletores de águas residuais e águas pluviais no Concelho da MG 

d) Picassinos, Pedrulheira e Tojeira – Fase 3 

e) Rua da Vitória 

15)  Dada a situação de teletrabalho dos serviços e o não acesso à informação da Partilha SIG, por 

solicitação dos serviços foram elaborados alguns mapas de trabalho, no sentido de permitir aos 

técnicos a visualização em mapa de algumas informações geográficas, para auxílio a tomadas 

de decisão por parte dos mesmos. 

16)  Resposta aos vários pedidos remetidos pelos serviços camarários e/ou entidades externas.  

17) Início da elaboração dos elementos necessários para abertura de procedimento referente à 

aquisição de serviços para a “Elaboração da Estratégia Local de Habitação”, nomeadamente as 

especificações técnicas.  

 
TOPOGRAFIA 

1) 4 Março Levantamento Escola Básica Trutas 

2) 4 Março Levantamento JI Trutas 

3) 5 Março Levantamento Escola Básica Comeira 

4) 5 Março Levantamento Escola  Básica 2 Picassinos 

5) 5 Março Levantamento Escola Básica Albergaria 

6) 9 Março Levantamento Escola Básica Engenho 

7) 11 Março Levantamento Escola Francisco Veríssimo-Ordem 
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8) 12 Março Levantamento Escola Básica Pilado 

9) 25 Março  Coletor pluvial Rua da Escola Secundária/Manuel Francisco-Boavista 

10) 11 maio  Regresso ao serviço 

11) 12 maio  Levantamento rua dos pinheiros, para alinhamento-Pedrulheira 

12) 26 maio  Piquetagem do alinhamento na Rua dos Pinheiros – Pedrulheira 

13) 29 maio  Levantamento R. da Oliveiras - Picassinos 

14) 17 junho  Levantamento Loteamento Casal de Malta 

15) 18 junho  Piquetagem dos lotes 6 e 8 do loteamento de Casal de Malta 

 
 

ÁREA DE PROJETOS 

ACOMPANHAMENTO /ESCLARECIMENTO 

1) Rede de saneamento de águas residuais domésticas de picassinos, pedrulheira e tojeira - Fase 

2 – Concurso Público n.º  15 /2019 - Aprovação de Trabalhos Complementares. 

Informação com a referência CS/17/2020 de 06/04/2020 propondo que este assunto seja 

submetido a deliberação de Câmara para aprovação dos trabalhos complementares  a preço 

acordados é de 14.175,00 € (Catorze mil e cento e setenta e cinco euros), a que acresce IVA à 

taxa legal, e dos trabalhos a menos no valor de 2.165,00 € ( Dois mil cento e sessenta e cinco 

euros), assim como a aprovação da prorrogação do prazo da empreitada em 30 dias para 

realização destes trabalhos (acrescer ao prazo da empreitada). 

2) Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG 

- Fase 1 ” – Concurso Público n.º 14/2018 – Aprovação de Trabalhos Complementares.  

Informação com a referência CS/13/2020 de 11/03/2020  propondo que este assunto seja 

submetido a deliberação de Câmara para aprovação dos trabalhos complementares no valor de 

7.247,50 € ( Sete mil duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA 

à taxa legal, assim como a aprovação da prorrogação do prazo da empreitada em 15 dias  para 

realização destes trabalhos (acrescer ao prazo da empreitada).  
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3) Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG 

- Fase 2 ” – Concurso Público n.º 15/2018 – Aprovação de Trabalhos Complementares.  

Informação com a referência CS/14/2020 de 12/03/2020 propondo que este assunto seja 

submetido a deliberação de Câmara para aprovação dos trabalhos complementares no valor de 

20.465,98 € ( Vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), a que 

acresce IVA à taxa legal e dos trabalhos a menos no valor de 169,48 € (Cento e sessenta e nove 

euros e quarenta e oito cêntimos), assim como a aprovação da prorrogação do prazo da 

empreitada em 35 dias para realização destes trabalhos (acrescer ao prazo da empreitada). 

4) CP 23/2019 - EXECUÇÃO DE CAMPOS MULTIDESPORTIVOS NAS PRAIAIS DO CONCELHO  

Informação com a referência IA/07/2020 de 04/03/2020 propondo a aprovação dos trabalhos 

complementares no valor de 12.250,00€, a que acresce IVA à taxa legal, assim como a aprovação 

da prorrogação do prazo da empreitada em 30 dias para realização destes trabalhos (acrescer 

ao prazo da empreitada). 

5) Concurso Público n.º 22/2018 – Requalificação da cantina da Embra - Aprovação de Trabalhos 

Complementares.  

Informação com a referência MO/07/2020 de 30/04/2020 propondo que este assunto seja 

submetido a deliberação de Câmara para aprovação dos trabalhos complementares no valor de 

8.110,50 € a que acresce IVA à taxa legal e dos trabalhos a menos no valor de 5.866,70 €, assim 

como a aprovação da prorrogação do prazo da empreitada em 12 dias para realização destes 

trabalhos. 

6) Concurso Público nº 01/2020 - “ciclovia entre a rua dos carreirinhos e o estádio municipal” 

Elaboração de relatório Final a 18 março 2020 com proposta de extinção do presente concurso, 

nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do Artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

por se verificar que nenhum dos concorrentes apresentou uma proposta válida. 
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7) Concurso Público n.º 02/2019 – “requalificação e ampliação da atual escola básica e jardim de 

infância da várzea” 

Elaboração de relatório Final a 24 março 2020 com proposta de extinção do presente concurso, 

nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do Artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

por se verificar que nenhum dos concorrentes apresentou uma proposta válida. 

8) Prestação de serviços para aquisição do projeto de execução de  

a) rede de abastecimento de águas de amieira,  

b) rede de abastecimento de águas de picassinos, pedrulheira e tojeira e  

c) rede de abastecimento de águas das trutas – consulta prévia p.a.n.º 13/2019–AP/DGT  

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

9) “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de águas das Trutas”  

Informação com a referência CS/10/2020 de 18/02/2020 propondo a aprovação da Fase 3 do 

projeto de execução em Reunião de Câmara; 

Informação com a referência CS/11/2020 de 18/02/2020 propondo a aprovação da Fase 4 do 

projeto de execução em Reunião de Câmara; 

10) 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  

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

Lote 1 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL - Informação com a 

referência CS/19/2020 de 11/05/2020 propondo a aprovação do projeto de execução em 

Reunião de Câmara; 



78 

 

Lote 2 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR VIRGÍLIO DE MORAIS 

- Informação com a referência CS/20/2020 de 11/05/2020 propondo a aprovação do projeto de 

execução em Reunião de Câmara; 

11) Projeto para construção de patinódromo, adaptação/reabilitação de balneários/bancadas e 

de arruamento - PA nº 58-2018 

Apreciação de projeto de execução – questões colocadas pela equipa – envio ao Vereador para 

envio aos vários serviços envolvidos;  

12) Prestação de Serviços para Realização de Estudo de Impacte Ambiental para procedimento de 

Avaliação de Impacto Ambiental - Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande 

Resposta ao parecer emitido pela Comissão de Acompanhamento, com a produção de 

elementos solicitados/ necessários para o efeito. 

13) Elaboração de projeto de execução para “PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA EXPANSÃO 

DA ZIMG”. 

Ajuste Directo n.º 1/2020 da “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” 

Elaboração do projeto de decisão  

14) Concurso Público n.º 06/2020 “Alteração do traçado da Rua da SOPREM ” 

Elaboração do relatório final dia 19 março, tendo sido proposta a adjudicação da empreitada à 

empresa - MATOS & NEVES, LDA , pelo valor de 40.852,75 € acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor por ser a proposta com o mais baixo preço. 

15) PA/26/2020 – Módulos para EB João Beare 

Elaboração do relatório final dia 19 março, tendo sido proposta a adjudicação à empresa – 

ALMEP - Alojamentos metálicos pré-fabricados, LDA, pelo valor de 29.820,00 €, acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor por ser a proposta com o mais baixo preço. 
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16) Concurso Público nº 03/2019 para “concessão de exploração de estabelecimento de bebidas 

centro empresarial - zona industrial da marinha grande”  

Elaboração do relatório final dia 27 abril, tendo sido proposta a adjudicação do contrato de 

“Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - Zona Industrial 

da Marinha Grande” ao concorrente – Inequívoca Experiência – Restaurante e Cafetaria Lda, 

pelo valor de 75.600,00 € (setenta e cinco mil e seiscentos euros) para o período de duração do 

contrato, ou seja 420,00€ mensais, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta 

economicamente mais vantajosa. 

17) Concurso Público nº 04/2019 para “concessão de exploração de espaço destino à prestação 

de serviços desportivos na área da manutenção da condição física- centro empresarial- zona 

industrial da marinha grande 

Elaboração do relatório final dia 24 abril, tendo sido proposta a adjudicação a Mónica Cristina 

Das Serradas Salgueiro, pelo valor de 82.980,00 para o período de duração do contrato, ou seja 

461,00€ /mês acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta economicamente mais 

vantajosa. 

18) CP 07/2020 - Espaço exterior coberto e reparações na escola do Pilado; 

Elaboração do relatório final dia 17 março, tendo sido proposta a adjudicação à empresa–

VALEIXA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, pelo valor de 22.770,00 acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor por ser a proposta com o mais baixo preço. 

19) CP 10/2020 - Requalificação arquitetónica e energética do edifício da Biblioteca Municipal; 

Elaboração do relatório final dia 01 abril, tendo sido proposta a adjudicação à empresa –

SUNEVER -ENGENHARIA, LDA, pelo valor de 227.847,68 €, acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor por ser a proposta com o mais baixo preço. 

20) CP 11/2020 - instalação do balcão único de atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande 

Elaboração do relatório final dia 01 abril, tendo sido proposta a adjudicação à empresa 

ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA, pelo valor de 499.150,00 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, por ser a proposta com o mais baixo preço. 
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21) Fase 1 - Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 

Elaboração dos elementos para obtenção de pareceres projetos : APA e REN – submissão a 16 

abril 

22) Fase 2 - Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 

Elaboração dos elementos para obtenção de pareceres projetos : APA, REN – submissão a 16 

abril 

 
NOVOS PROCEDIMENTOS DE EMPREITADAS  
 

1) Execução de ramais domésticos e pluviais no concelho da MARINHA GRANDE - Abertura de 

procedimento de Concurso Público n.º 05/2019 – Abertura de Procedimento 

Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a referência 

CS/13/2019 de 01/03/2019. Gestão do processo de concurso e análise dos elementos 

apresentados na plataforma. Abertura e análise da proposta apresentada e elaboração de 

relatório preliminar do procedimento de concurso. 

2) Manutenção e conservação de pavimentos em calçada no Concelho da Marinha Grande - 2020” 

- Concurso Público n.º 15/2020 - Abertura de Procedimento 

Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação com a 

referência n.º CS/12/2020 de 04/03/2020. 

3) Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 – conclusão projeto de execução 

O projeto foi concluído a 30/04/2020.  

Informação com a referência CS/21/2020 de 13/05/2020 propondo a aprovação do projeto de 

execução em Reunião de Câmara. 
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4) “Instalação temporária de espaço de jogo e recreio na água balnear da Praia da Vieira”. 

Elaboração de projeto e submissão a autorização à Capitania da Nazaré a coberto do oficio com 

referência S/787/2020 datado de 22 de abril 2020. 

5) Requalificação do posto dos correios para ESPAÇO CULTURA AVIEIRA-MAR2020 

Elaboração dos elementos escritos e desenhados para resposta à APA – ARH Centro no âmbito 

do pedido de TUH – resposta dada por mail a 13 maio 2020 relativa à E/3840/2020.  

6) AD 03/2020 - Substituição piso Galeria Tony Vitorino – Vieira de Leiria 

Informação de abertura de procedimento de ajuste direto através da informação com a 

referência n.º MF/16/2020 de 02/04/2020, no valor de 8.400,00 € +IVA e um prazo de execução 

de 30 dias. 

7) CP 16/2020 - Requalificação dos Sanitários Norte Praia da Vieira 

Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação com a 

referência n.º MF/15/2020 de 31/03/2020, no valor de 54.890,00 € +IVA e um prazo de 

execução de 60 dias.  

Elaboração de relatório final a 11 de maio 2020 propondo a adjudicação à empresa – DATIBEN 

CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de 48.809,62€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor por ser a 

proposta com o mais baixo preço. 

8) CP 17/2020 - Multidesportivos Praia da Vieira – introdução novas valências 

Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação com a 

referência n.º IA/08/2020 de 14/04/2020, no valor de 32.340,00,00 € +IVA e um prazo de 

execução de 45 dias. 

9) CP 18/2020 - Requalificação do Centro Azul 

Informação de abertura de procedimento de Concurso Público através da informação com a 

referência n.º MO/12/2020 de 08/04/2020, no valor de 209.880,00 € +IVA e um prazo de 

execução de 120 dias. 
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10) Consulta Prévia 02/2020 - intervenção de reabilitação dos canteiros - av.ª da liberdade e av.ª 

do farol, São Pedro de Moel” 

Informação de abertura de procedimento de consulta prévia através da informação com a 

referência n.º IA/10/2020 de 04/04/2020, no valor de 81.500,00 € +IVA e um prazo de execução 

de 75 dias. 

 
NOVOS PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

1) Processo de aquisição de projeto de execução da rede de saneamento doméstico das trutas – 

Consulta Prévia P.A.N.º39/2020–AP/DGT – Abertura de Procedimento 

Elaboração informação CS/16/2020 datada de 30 março 2020 para abertura de procedimento 

para obtenção dos projetos de execução, no valor de 9.500,00 € + IVA e um prazo de execução 

de 90 dias. 

2) Prestação de serviços procedimento “Serviços de Manutenção do software BENTLEY”  

Prestação de serviço através da informação com a referência SS/02/2019 de 15/02/2020, pelo 

preço base de 14.868,00 euros + IVA – RI 26707. 

Elaboração de relatório final a 01 de abril. 

3) Elaboração do Estudo Prévio da Rotunda na E.N.242 ao km 9 +750, para lançamento a 

concurso do projeto de execução. 

Elaboração do Estudo Prévio da Rua da Indústria Metalúrgica e Infraestruturas de saneamento 

doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros, para lançamento a concurso do projeto de 

execução. 

4) Prestação de serviços da aquisição dos diversos projetos por Lotes:  

LOTE 1 Elaboração de Projecto de execução de Rotunda na E.N.242 ao km 9 +750 e  

LOTE 2 Elaboração Projecto de execução da Rua da Indústria Metalúrgica e Infraestruturas de 

saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros 
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Prestação de serviço através da informação com a referência RV/08/2020 de 16/03/2020, pelo 

preço base de 74.500,00 euros + IVA – RI 26713. 

 

APOIO AOS PROJETOS 

ORÇAMENTOS 

1) Reparação e reforço da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da Ivima 

2) Reabilitação da rede viária na freguesia de Marinha Grande 

3) Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande 

4) Execução de campos multidesportivos nas praias do concelho - trabalhos complementares a 

preços acordados 

5) Beneficiação no wc's da praia de Vieira de Leiria -sanitários a norte 

6) Substituição de piso na galeria municipal Tony Vitorino - Vieira de Leiria 

7) Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel 

8) Rede de saneamento de águas residuais domésticas de picassinos, pedrulheira e tojeira - fase 2 

- trabalhos complementares (preços acordados) 

9) Requalificação da cantina escolar da embra - trabalhos complementares a preços acordados 

10) Instalação temporária de sanitários na praia da vieira 

11) Rede de saneamento de águas residuais domésticas da amieira e charneca da amieira – fase 1 

– trabalhos a menos 

12) Requalificação da rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel 

13) Rede de saneamento de águas residuais domésticas de picassinos, pedrulheira e tojeira - fase 2 

(trabalhos a menos) 

14) Alteração da linha aérea de média tensão na zona industrial da Marinha Grande 
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15) Elaboração de plantas esquemáticas dos mercados municipais de Marinha Grande, Vieira de 

Leiria e praia da Vieira. 

16) Requalificação da rua das Chedas e ER 349. 

DESENHO 
PEÇAS GRÁFICAS E ESCRITAS, PROJETOS 

1) Estudo prévio da Rotunda na E.N.242 ao km 9+750 - Lote1 

2) Estudo prévio da Rua da Indústria Metalúrgica e Infraestruturas de Saneamento Doméstico na 

Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros - Lote 2 

3) Reabilitação da Rua da Escola Secundária - Boavista 

 

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 

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 194 

requerimentos referentes às mais variadas tipologias de pretensões, incluindo, para além de 

solicitações inerentes aos processos de licenciamento/comunicação prévia a decorrer, pedidos de 

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

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

pedidos de desistência, pedidos de informação simples ou pedidos de prorrogação.  
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Os funcionários da Unidade de Gestão Urbanística, no seu conjunto, analisaram 282 

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 11 de fevereiro de 2020 a 13 de maio de 2020 período a 

que respeita o presente relatório, apresenta-se, a seguir, resumido: 

 
 
 
TABELA  1 – PROCESSOS/PEDIDOS ENTRADOS DE 11/02 A 13/05/2020 
 

TIPO 

PERIODO 

TOTAL De 11/02 
a 26/02 

De 27/02 
a 09/03 

De 10/03 
a 23/03 

De 24/03 
a 06/04 

De 07/04 
a 20/04 

De 21/04 
a 04/05 

De 05/05 
a 13/05 

Processos de 
Construção 

entrados 
7 2 2 1 6 4 1 23 

Processos de 
Demolição entrados 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Processos de 
Alterações/Ampliaç

ão entrados 
3 1 2 0 1 1 0 8 

Processos de 
Legalização 

entrados 
1 2 0 0 1 2 1 7 

Pedidos de 
alteração ao uso 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Processos de 
Loteamento 

entrados 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Processos de Obras 
de Urbanização 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Processos de 
Alteração a 
Loteamento 

entrados 

1 1 1 0 0 0 0 3 

Pedidos de 
Informação Prévia 

entrados 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicação de 
Obras Isentas de 
Controlo Prévio 

8 8 7 1 1 5 5 35 
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Pedidos de 
Ocupação de Via 
Pública - apoio 

execução de obras 

3 2 2 1 0 0 1 9 

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

1 0 0 0 5 0 0 6 

Aditamentos a 
processos 

6 6 4 1 0 2 4 23 

Outros Pedidos 
Diversos* 

53 32 20 13 13 13 17 161 

 
TOTAL GERAL 

85 54 38 17 27 27 30 194 

 
 
 
TABELA  2 – PROCESSOS/PEDIDOS INFORMADOS DE 11/02 A 13/05/2020 
 

PERÍODO 
PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 

PROCESSSOS/ 
PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 11/02 a 26/02 85 70 

De 27/02 a 09/03 54 52 

De 10/03 a 23/03 38 41 

De 24/03 a 06/04 17 28 

De 07/04 a 20/04 27 26 

De 21/04 a 04/05 27 31 

De 05/05 a 13/05 30 34 

 
 
TABELA 3 – DOCUMENTOS EMITIDOS DE 11/02 A 13/05/2020 
 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 
De 

11/02 a 
26/02 

De 
27/02 a 
09/03 

De 
10/03 a 
23/03 

De 
24/03 a 
06/04 

De 
07/04 a 
20/04 

De 
21/04 a 
04/05 

De 
05/05 a 
13/05 

Alvarás de 
construção/legalizaçã

o emitidos 
7 0 3 3 0 1 0 13 

Alvarás de demolição 
emitidos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alvarás de 
loteamento emitidos 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Alterações a licenças 
de loteamento 

emitidas 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Alterações à licença 
emitidas 

3 1 0 0 0 0 1 5 

Admissões de 
Comunicações 

Prévias*** 
3 2 0 0 0 0 0 5 

Prorrogações dos 
alvarás de construção 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Alvarás de 
autorização de 

utilização emitidos 
3 2 7 0 0 2 1 15 

Alvarás de alteração 
de utilização emitidos 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Alvarás de ocupação 
da via pública 

emitidos 
1 0 0 1 0 0 0 2 

Alvarás de obras de 
urbanização emitidos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Certidões emitidas 8 9 4 1 5 0 0 27 

 
 
 
TABELA 4 – RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO PRÉVIA PRESENTES EM REUNIÃO DE 

CÂMARA, ENTRADOS E DESPACHADOS DE 11/02 A 13/05/2020: 

 

PERÍODO 

NÚMERO DE 
PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 
ENTRADOS 

DATA DA 
REUNIÃO 
CÂMARA 

NÚMERO DE 
PROCESSOS 

PRESENTES R.C. 

NÚMERO 
PROCESSOS/ 

PEDIDOS 
DESPACHADOS 

ANO DE 
2020 

De 11/02 a 26/02 68 26/02/2020 31 72 

De 27/02 a 09/03 44 09/03/2020 5 50 

De 10/03 a 23/03 30 23/03/2020 10 38 

De 24/03 a 06/04 14 06/04/2020 4 9 

De 07/04 a 20/04 16 20/04/2020 15 18 

De 21/04 a 04/05 21 04/05/2020 11 12 

De 05/05 a 13/05 24 --- --- 11 

  TOTAL 156 --- 65 169 

 
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, 
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pedidos de prorrogação, pedido de certidão de destaque, entrega de ficha técnica de habitação, pedidos de averbamento, 
convocatórias para conferência decisória, pedidos de redução/isenção e taxas, pedidos de averbamento. 
Processos / pedidos informados ** (Tabela 2) –  
Contempla todas as emissões de pareceres/informações promovidas em cada período. Existem pedidos que não são objeto de 
apreciação, designadamente, os pedidos de cópias (fornecidas independentemente de despacho, sendo apenas verificada a 
legitimidade no momento da entrega do pedido) e as comunicações de início dos trabalhos (remetidas à fiscalização para 
acompanhamento da execução da obra) 
Admissões de Comunicações Prévias*** (Tabela 3) – Com base na data de pagamento das taxas 
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Divisão Desenvolvimento da Cidadania 

ÁREA DA CULTURA 

CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS 

Face à pandemia e à necessidade de suspender toda a atividade programada para os meses, 

primeiro de março e abril e mais tarde também de maio e junho, fomos obrigados a contactar todas 

as estruturas, agências ou companhias com as quais tínhamos espetáculos contratualizados ou em 

fase de procedimento de contratualização. Neste processo todos foram sensíveis ao contexto que 

levou à definição do Estado de Emergência e numa 1ª fase todos aceitaram adiar os respetivos 

espetáculos. 

Posteriormente foi feita uma proposta para manter alguma programação cultural e artística, mas 

recorrendo aos meios digitais e assim surgiu o projeto Casa da Cultura Promove a Cultura em Casa 

/ #marinhaficaemcasa - 1ª fase. 

Foram efetuados contactos com artistas locais essencialmente músicos, de forma a partilharem 

connosco vídeos de cerca de 30 minutos que passaram a ser transmitidos online ao fim de semana. 

Ao desencadear este projeto procuramos ser proativos, mantendo alguma programação cultural a 

que a população pode aceder comodamente a partir de casa e apoiando a continuidade da 

produção artística dos seus criativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concertos/Vídeos online Data de transmissão N.º de Visualizações 

Bruno Julião 04.04 8700 

Sérgio Bento 05.04 3900 

Leandro Costa 08.04 7600 

Ana Santo 11.04 4900 

Carlos Vicente 12.04 7000 

Nuno Esperto 18.04 8800 

Zé Carlos Duarte 19.04 5900 

Leandro Costa 24.04 1900 

Deolinda Bernardo e José Pires 25.04 13100 

Nuno Gonçalves 26.04 4700 

Hélder Morrison 01.05 3900 

Tiago Ferreira 02.05 1900 
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Está em tramitação um novo procedimento de contratualização para mais 10 intervenções artísticas 

online, para a 2ª Fase do Projeto #marinhaficaemcasa. 

Aguardamos orientações da tutela para avaliar a possibilidade de reabertura do Teatro e das regras 

que serão impostas para que tal possa ser uma realidade.  

Recordar e(é) Viver é uma rubrica que às terças e sextas na página de FB do município partilha 

algumas memórias de espetáculos apresentados ao público no Teatro Stephens. São partilhadas 

fotografias e músicas então apresentadas. 

 
 

CANDIDATURA REGIÃO DE LEIRIA - REDE CULTURAL - REDE CULTURA 2027 

Também os eventos e espetáculos previstos no âmbito desta candidatura sofreram ou 

cancelamento ou eventual adiamento e recalendarização se tal vier a ser possível face à evolução 

de toda a atual situação.  

 
EVENTOS 

A exemplo da programação na Casa da Cultura também houve necessidade de reconverter os 

programas que haviam sido delineados para assinalar duas datas históricas e com grande 

significado para a população marinhense: o 25 de abril e o 1 de maio.  

A referida importância levou a adotar um conjunto de eventos com transmissão: 

1) Programa de Comemoração do 25 de abril  

a) Concerto Taramela dedicado a José Afonso 

b) Concerto com Paulo de Carvalho e o pianista Hélder Godinho gravado no Teatro Stephens 

c) Interpretação de “Grândola, Vila Morena” pelo Coro Juvenil dos Agrupamentos de Escolas 

e convidados 

d) Interpretação do Hino Nacional por Sónia Santos 

e) Transmissão de filmes sobre a data 
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2) Programa de Comemoração do Dia do Trabalhador 

a) Concerto de Hélder Morrison e Carlos Vicente com interpretação de temas de Adriano 

Correia de Oliveira,  Zeca Afonso, Jorge Palma e alguns temas originais. 

 

3) BTL 2020 - Bolsa de Turismo de Lisboa - 27 a 31 de maio (Evento cancelado no âmbito da 

COVID-19) 

A Fundação AIP, após auscultar diferentes parceiros e entidades publicas e privadas do Sector do 

Turismo concluiu que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuavam a não estar reunidas as 

condições para poder assegurar a realização da BTL 2020, daí o cancelamento. Este evento terá 

assim lugar apenas em 2021 entre os dias 3 e 7 de março na FIL . 

Estava prevista a participação da Câmara Municipal na edição deste ano da BTL, sob o tema ”SINTA 

A MARINHA GRANDE”, onde seriam apresentados os principais eventos dinamizados pela Câmara 

Municipal durante o ano, entre os quais, as Festas da Cidade, as Épocas Balneares de São Pedro de 

Moel e Praia da Vieira, o Natal na Cerca e a Passagem de ano nas praias do concelho. 

Seria também dinamizada uma degustação de produtos característicos da Marinha Grande, entre 

eles, a geleia de camarinha e bolachinhas alusivas a São Pedro de Moel e Praia da Vieira, bolinhos 

de pinhão e licor de leite. 

4) Festa da Primavera- 28 de março a 5 de abril (Evento cancelado no âmbito da COVID-19) 

Este evento estava concluído cuja programação consistia em várias iniciativas paralelas e 

complementares entre si que se destacam algumas: 

a) Mostra de trabalhos realizados pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho  

b) Pinturas faciais 

c) Atelier de Tererés 
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d) Percurso de Arborismo com parede de escalada e tirolesa  

Estrutura artificial de arborismo móvel, cujo principal objetivo é a progressão ao longo de 

um circuito de pontes suspensas, com diferentes graus de dificuldade, para pequenos e 

grandes aventureiros. 

e) “Air Bungee” 

Estrutura de alumínio fixa, onde os participantes estão presos a elásticos e ganham impulsão 

saltando em camas elásticas e pela distensão dos elásticos a que estão seguros. 

f) HEMISPHERIUM VIAJANTE 

É uma das mais recentes apostas do Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra e um 

equipamento único a nível nacional, com o objetivo de promover a cultura científica junto 

de um público mais alargado, fora de portas e com a particularidade de oferecer uma 

experiência de cinema envolvente e sensorial. O Hemispherium Viajante é, também, um 

moderno planetário digital, onde se podem contemplar algumas das mais belas paisagens 

do Universo, viajar pelo Sistema Solar, explorar a Estação Espacial Internacional, descobrir 

o que estará visível no céu nesse dia à noite, ou aprender conceitos de Astronomia em 

sessões ao vivo e interativas. 

Público: Todas as idades Duração: 30 minutos 

g) Cantinho do artista 

Cria a tua obra de Arte - Com este Atelier mais do que brincar pretendemos estimular e 

incentivar a criatividade dos mais pequenos! Este é um atelier com lápis de cor, giz, tintas, 

pincéis, canetas e desenhos que podem ser pintados pelos pequenos artistas. No final, a 

criança pode levar consigo a sua obra de arte.  

Para além disso, este cantinho conta jogos didáticos e outros entretenimento, tais como o 

jogo do galo, jogo da pesca, jogo da memória e jogos de construção. 

h) Festival de Magia  

i) Torre Insuflável  

j) Peça de teatro “Páscoa, a festa da Primavera”  
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5) XV EDIÇÃO DA CRIATIV(A)RTE - (Evento cancelado no âmbito da COVID-19) 

A Câmara Municipal da Marinha Grande pretendia incluir no programa das comemorações do 25 

de Abril, a 15.ª edição da CRIATIV(A)RTE, uma feira dedicada às artes, onde qualquer pessoa ou 

entidade pode participar, desde que se enquadre no espírito e princípios da mesma. 

A Feira não tem quaisquer fins lucrativos, sendo uma iniciativa informal, cujo objetivo é o de criar 

na cidade da Marinha Grande um espaço para partilha de saberes, usos e costumes, através da 

criação de um evento único que visa proporcionar o encontro de pessoas, através das artes e da 

cultura, contribuindo, simultaneamente, para a dinamização do comércio local e para a atração de 

toda a população e público em geral à cidade da Marinha Grande. 

Este evento estava concluído cuja programação consistia em várias iniciativas paralelas e 

complementares entre si que se destacam algumas: 

a) Festand 2020 - A festa do Andebol Org: S.I.R. 1.º Maio 

b) Atividades de Palco 

c) Abertura da Criativ(a)rte  

d) Animação de rua com banda de música 

e) Zumba Kids Org: Filipa Carvalho 

f) Lançamento de Papagaios no âmbito do 8º Concurso de Construção e Lançamento de 

Papagaios de Papel 

g) Demonstração de Dança Org: Rosales Ballet 

h) Aula de Zumba com Anabela Cantanhede e Filipa Carvalho Org: Câmara Municipal da 

Marinha Grande 

i) Animação de rua com banda de música. 

j) Demonstração de Aula de Hitt Org: Ginásio Fisicoloucura 

k) Entrega dos prémios do 8º Concurso de Construção e Lançamento de Papagaios de Papel 
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l) Demonstração de Hip Hop ou Danças do Mundo Org: Sport Operário Marinhense 

m) Atividades Infantis 

i) Animação rua com “HOMENS SOMBRA” 

ii) Pinturas Faciais 

iii) Comboio Lagarta 

iv) Jogos Tradicionais 

v) Largada de Barcos 

vi) Batismo a Cavalo 

6) 7ª EDIÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE - 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2020  

(Evento adiado no âmbito da COVID-19) 

Com vista à realização de mais uma edição das Festas da Cidade e de acordo com indicações 

superiores, foram despoletados os procedimentos para a adjudicação dos cabeças de cartaz das 

festas da cidade 2020, designadamente: 

Em conformidade com as Regras de Participação, foram abertas as Candidaturas para participação 

nas Festas da Cidade 2020, por parte das associações e particulares nas áreas de gastronomia, 

artesanato, empresarial e venda ambulante. 

Presentemente, e devido à evolução da pandemia, não obstante o período de desconfinamento e 

normalização da vida social, e considerando todas as regras de segurança que devem ser 

observadas na organização de eventos desta dimensão, tendo sido ouvidas as Associações e 

Coletividades do concelho que participam e são elementos essenciais à realização e sucesso deste 

evento, foi decidido o cancelamento definitivo da edição de 2020 das Festas da Cidade.  

 
MUSEU DO VIDRO 

1) Entrega/devolução da exposição temporária “Sopros de Natal”, em Espanha; 
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2) Preparação de conteúdos e logística necessária à próxima exposição temporária do Palácio 

Stephens, intitulada “Vetreria Aureliano Toso”, de vidro de Murano do colecionador alemão 

Lutz H. Holz; 

3) Investigação, preparação de alguns conteúdos e logística necessária à próxima exposição do 

Núcleo de Arte Contemporânea, dos irmãos mexicanos De La Torre Brothers; 

4) Investigação em catálogos para identificação de peças para exposição a realizar no Palácio 

Stephens acerca da Ivima; 

5) Início de trabalhos de limpeza das peças e vitrines da exposição permanente do Museu do Vidro 

– Palácio Stephens; 

6) Reformulação do programa de exposições face aos condicionalismos provocados pela pandemia 

de Covid-19; 

7) Elaboração de plano de reabertura após encerramento a 16 de março devido à pandemia de 

Covid-19.  

 
EXPOSIÇÕES 

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições, abertas ao público: 

- “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.  
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SERVIÇOS EDUCATIVOS 

Foi promovida a iniciativa #Museuemcasa, que consiste na realização de publicações nas redes 

sociais acerca de peças emblemáticas com o objetivo de dar a conhecer aos visitantes que estão em 

casa a coleção do museu e a nossa história ligada ao vidro, como forma de estimular uma posterior 

visita ao museu. 

São assim realizadas duas publicações semanais, que se iniciaram a 14 de abril de 2020, tendo-se 

produzido conteúdos para as seguintes publicações: 

- Vilma Libana e a gravação a ácido 

- Manuela Castro Martins 

- Palácio Stephens 

- Maria Helena Matos 

- Javier Gómez 

- Obragem 

- Otávio Botas 

- Júlio Liberato 

- Teresa Almeida 

- Justino Magalhães 

- Klaus Hilsbecher 

ESTATÍSTICAS 

O Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea receberam 17 de fevereiro a 13 de maio de 

2020 um total de 611 visitas. Destas, 365 foram realizadas em grupo: 

a) Fevereiro: 131 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 28 ao Núcleo de Arte Contemporânea 

e 164 aos dois espaços, num total de 173 visitantes em grupo. 

b) Março: 72 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 33 ao Núcleo de Arte Contemporânea e 

183 aos dois espaços, num total de 192 visitantes em grupo. Encerrado ao público a partir 

de 14 de março, sábado. 

c) Abril: encerrado devido à pandemia de Covid-19. 
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d) Maio: encerrado devido à pandemia de Covid-19. 

Número de visitantes Fevereiro Março Abril Maio Total 

Museu do Vidro 131 72 0 0 203 

NAC 28 33 0 0 61 

Museu do Vidro+NAC 164 183 0 0 347 

Total 323 288 0 0 611 
 

 
 

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 01 março a 13 de maio de 

2020 um total de 103 visitantes. Destes visitantes, 70 realizaram a visita em grupo. 

Considerando a crise pandémica provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) a Coleção 

Visitável do Futuro Museu da Industrial de moldes esteve encerrada a partir de 14 de março de 

2020. 

 

 
 
 
ARQUIVO MUNICIPAL 

No período compreendido entre 19 de fevereiro e 08 de maio, o Arquivo Municipal recebeu 43 

solicitações, incluindo o atendimento a 28 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.  

Número de visitantes Mar* Abr Mai Total 

Total 103 - - -  - - -  103 

*Até 13 de março de 2020 
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Neste âmbito o Arquivo recebeu 107 pedidos de digitalização. Tal implicou a intervenção em 86 

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.  

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 920. 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

As circunstâncias excecionais que estamos a viver, decorrentes da pandemia COVID-19, conduziram 

ao encerramento ao público da Biblioteca Municipal desde o dia 13 de março. 

Consequentemente, suspendeu-se o serviço de empréstimo presencial e domiciliário de livros e 

cancelaram-se todas as iniciativas presenciais de serviço cultural e educativo. 

Porém, a equipa da Biblioteca não tem estado parada e tem procurado, com imaginação e 

criatividade, adaptar-se à nova realidade. De imediato e em regime de teletrabalho, tem mantido 

ativas algumas valências de ligação aos leitores, com recurso aos meios digitais disponíveis, 

concretamente, através de email, publicações online de conteúdos nas Redes Sociais, blogues, 

Newslettters, Desafios, Passatempos, etc.  

No âmbito da atividade regular da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Leiria foi 

apresentado um Plano para a Reabertura das Bibliotecas da CIMRL e para a Reativação dos Serviços, 

que foi presente à reunião do Conselho Intermunicipal do passado dia 05 de maio, tendo sido 

aprovado. Este Plano prevê a reabertura faseada dos serviços da Biblioteca Municipal, reativando 

lenta e gradualmente sucessivas valências, estando prevista a sua implementação a partir do dia 18 

de maio e sujeito a avaliações e ajustamentos quinzenais. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

8) Desenvolvimento do processo técnico e do processo de aquisição, bem como acompanhamento 

“in loco” do levantamento topo-hidrográfico da foz do rio Lis com vista à elaboração do projeto 

e licenciamento da instalação de um cais flutuante para fins recreativos na foz do rio Lis, na 

Praia da Vieira; 

9) Elaboração de propostas de especificações técnicas, Caderno de Encargos e Processo de 

Aquisição para a 1.º fase do projeto expositivo para o Centro Interpretativo da Arte Xávega da 

Praia da Vieira e Cultura Avieira; 

10) Continuação do processo de prestação de apoio técnico à Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 

na instrução e gestão de três candidaturas ao Mar2020. 

11) Pesquisa bibliográfica e início da elaboração do Plano de Conservação Preventiva do Museu do 

Vidro e de proposta de regulamento do Museu do Vidro; 

12) Pesquisa com vista à identificação da propriedade do conjunto escultórico do Rei D. Dinis e 

Rainha Santa Isabel localizado em São Pedro de Moel; 

 

Área de Turismo 

CANDIDATURA ÀS “7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR” 

Cinco elementos do património cultural do concelho da Marinha Grande, candidatados pela Câmara 

Municipal, foram nomeados pelo conselho científico do concurso das “7 Maravilhas da Cultura 

Popular”. 

O concurso pretende eleger o património cultural material e imaterial de Portugal, elevando a 

cultura popular a um patamar de causa pública. O desafio é evidenciar a vivência e reconhecimento 

desse património e eleger o que de melhor Portugal tem, enfatizando as tradições, associadas a 

uma determinada região do País. A Câmara Municipal da Marinha Grande candidatou:  

a) o “Vidro”, na categoria Artesanato;  

b) as “Lendas de São Pedro de Moel”, na categoria Lendas e Mitos;  
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c) "O Barco" do Rancho Folclórico de Vieira de Leiria, na categoria Músicas e Danças;  

d) a “Arte Xávega”, nos Rituais e Costumes; 

e) a “Procissão da Nossa Senhora dos Navegantes”; na categoria de Procissões e Romarias 

Todas as candidaturas foram aceites pelo Conselho Científico. 

A Organização das 7 Maravilhas de Portugal recebeu 504 candidaturas ao seu concurso de 2020, 

dedicado à Cultura Popular.  

Estas candidaturas foram avaliadas pelo Conselho Científico, que acabou por atribuir o selo de 

Nomeado a 471.   

Os resultados da avaliação pelo Painel de Especialistas, a 3ª Fase do concurso, foram conhecidos a 

7 de junho, com atraso de 1 mês, em virtude dos constrangimentos causados por covid-19.   

Nessa fase, o Painel de Especialistas composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e 2 

regiões autónomas, elegeu 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais, que 

participarão nas respetivas eliminatórias regionais.  

A Marinha Grande viu confirmada a nomeação para a final regional das candidaturas: 

a) o “Vidro”, na categoria Artesanato;  

b) a “Arte Xávega”, nos Rituais e Costumes; 

 
APLICAÇÃO MÓVEL DO MUSEU DO VIDRO 

Lançamento da aplicação móvel do Museu do Vidro, que permite aos utilizadores visitar 

virtualmente o Museu do Vidro, como se estivessem no local, através de visitas 360º. 

Link para Android (google play store) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edigma.museu_do_vidro  

Link para iPhone (app store) 

https://apps.apple.com/pt/app/museu-do-vidro-marinha-grande/id1509427978  

https://play.google.com/store/apps/details?id=edigma.museu_do_vidro
https://apps.apple.com/pt/app/museu-do-vidro-marinha-grande/id1509427978
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

AÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 

Aliado ao trabalho já efetuado no âmbito da ação social escolar, atendendo à emergência de saúde 

pública de âmbito internacional, e às medidas extraordinárias implementadas quer a nível nacional 

e local, a área de educação, readaptou igualmente os procedimentos à nova realidade, de modo a 

apoiar o maior número de alunos que se encontram em situação de carência social. 

Desta forma e com o apoio dos Agrupamentos de Escola do concelho e da área Social do Município 

foi possível implementar as seguintes medidas de apoio: 

13) Atribuição de refeições gratuitas a todos os alunos posicionados no escalão B 

14) Entrega ao domicílio de 13 refeições por dia, através das equipas criadas para o efeito, nos casos 

em que comprovadamente não é possível, aos alunos efetuar o respetivo levantamento da 

refeição 

15) Entrega de 200 tablets aos 3 Agrupamentos de escola, distribuídos da seguinte forma: 

a) Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente: 92 

b) Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente: 80 

c) grupamento de Escolas de Vieira de Leiria: 28 

16) Abertura de uma sala de Acolhimento no Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, para filhos 

de profissionais de saúde que está atualmente a funcionar nas instalações da EB da Praia da 

Vieira, tendo começado a funcionar no dia 23 de abril 

 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Desde o momento em que houve a suspensão das atividades letivas, e consequente determinação 

do funcionamento do 3º período em sistema de ensino à distância, que por determinação do 

Ministério de Educação, o Agrupamento Poente foi referenciado como escola de acolhimento e 

encontra-se a fornecer os almoços e respetivos suplementos a todos os alunos do concelho da 

Marinha Grande que se situem no escalão A, B ou que se encontrem em situação de carência 

comprovada como já referido no ponto anterior. 
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Assim neste período compreendido entre o 16 de março até à presente data já foram fornecidas as 

seguintes refeições: 

Pré-escolar (EPE) 750 

1º ciclo(1ºCEB) 1204 

2º ciclo (2ºCEB) 538 

3º ciclo (3ºCEB) 852 

Sec.CCH (SEC-CCH) 404 

TOTAIS 3.748 

 
 
AAAF - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – PRÉ-ESCOLAR E CAF´S - 1.º CEB 

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. 

Atendendo a que o serviço se encontra suspenso por forças das circunstâncias, os serviços 

encontram-se a analisar formas de criar alternativas ao funcionamento desta valência em 

articulação com a empresa responsável pela dinamização do serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 33 

Moita 15 

TOTAL 141 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos 

Vieira de Leiria 19 

Praia Vieira 12 

TOTAL 31 

TOTAL GERAL 308 
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CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA –1º CEB 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS - AO / CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO 

Em consequência da suspensão das atividades presenciais, houve necessidade de reajustar tarefas, 

horários, funções das diversas Assistentes Operacionais colocadas nos diversos estabelecimentos 

de ensino do concelho ao nível da educação pré-escolar e 1º CEB do Ensino Básico, nomeadamente: 

1) Destacamento de Assistentes Operacionais para limpezas diversas no âmbito da montagem do 

hospital de campanha no Pavilhão da Guilherme Stephens e da reabertura dos Cemitérios 

Municipais 

2) Colocação de Assistentes operacionais para assegurar o funcionamento da sala de acolhimento 

no Agrupamento de Vieira de Leiria, em regime de rotatividade 

3) Organização de horários pelos Agrupamentos de Escola para atendimento aos encarregados de 

educação dos alunos que não dispõem de equipamento informáticos e que semanalmente se 

deslocam aos estabelecimentos de ensino para levantamento das fichas de trabalho e materiais 

de apoio 

4) Atividades de limpeza e manutenção dos espaços escolares 

5) Organização e Planeamento com a equipa PCIE para realização de um ciclo de workshops 

direcionados a todos os Assistentes Operacionais dos Agrupamentos de Escola do Concelho, 

colocados nos Jardins de Infância e 1º CEB, para as seguintes datas e temas. 

Atendendo à elevada adesão à iniciativa houve necessidade de dividir cada sessão por dois 

grupos, nomeadamente:  

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 



104 

 

5 de maio (Agr. Nascente / Agr. Vª Leiria) e 6 de maio (Agr. Poente) às 16h00: 

a) Auto Regulação Emocional e preparação para a vida social e profissional após fase 

pandémica – COVID-19. Psicóloga Clínica, Marisa Godinho 

13 de maio (Agr. Nascente / Agr. Vª Leiria) e 14 de maio (Agr. Poente). 16h00 

b) A influência da alimentação no comportamento das crianças. Nutricionista, Marta Malhó 

20 de maio (Agr. Nascente / Agr. Vª Leiria) e 25 de maio (Agr. Poente). 16h00 

c) Como gerir as situações de bullying? Mediadora Intercultural, Rosa Coelho. 

 

SERVIÇOS DIVERSOS 

Em articulação direta com os 3 Agrupamentos de Escola do Concelho, entidades privadas (creches), 

e no cumprimento das orientações emanadas pelo Ministério da Educação preparação da 

reabertura das atividades presenciais para os seguintes graus de ensino: 

1) 18 de maio - 11º e 12º ano de escolaridade 

2) 18 de maio - Creches 

3) 1 junho - Educação pré-escolar da rede pública e rede privada 

 

COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS CANTINAS ESCOLARES 

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, até ao dia 13 de março. 

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. 

Resumo das diversas deslocações às Cantinas Escolares no período em análise (até 13 de março): 
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CANTINA DATA 

Engenho 02/03/2020 

Ordem 05/03/2020 

J. Beare 10/03/2020 

Articulação com as empresas Gertal e Uniself de modo a preparar os procedimentos necessários 

para o fornecimento de refeições aos alunos que iniciarem, a frequência no pré-escolar na data 

prevista para o reingresso à atividade presencial para esta faixa etária. 

 
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 e preparação dos 

procedimentos necessários para assegurar os transportes dos alunos do 11º e 12º ano a partir do 

próximo dia 18 de maio. 

 

PCIE (PLANO INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR): 

Articulação com a CIMRL com vista à realização das visitas de estudo intermunicipais, programadas 

no ambito da Atividade 2 do PICIE- “À Descoberta da Região de Leiria – Educação para o Património. 

Dada a situação de pandemia causada pela COVID 19, o Municipio da Marinha Grande acolheu 

apenas a visita de estudo de duas escolas, designadamente a da EB Casais dos Ledos e a da EB da 

Faniqueira, com um total de 40 alunos. As refeições foram fornecidas pelo Município da Marinha 

Grande a alunos, respetivos docentes e auxiliares, na cantina da EB do Engenho. Os lanches também 

eles foram assegurados pelo Municipio da Marinha Grande.  

Já no respeitante às visitas de estudo intermunicipais realizadas pelos alunos do nosso concelho 

conseguiram realizar-se ainda três, que envolveram as escolas básicas de 1.º ciclo da EB da 

Amieirinha, Picassinos e Fonte Santa, num total de 99 alunos. 

Articulação direta com a empresa dinamizadora dos eventos finais do Empreendedorismo no Pré-

Escolar e 1.º Ciclo (GES ENTREPRENEUR) - Atividade 6 do PICIE- e agrupamentos de escolas 
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envolvidos na referida atividade, com vista à preparação de toda a logística e programação das 

diversas apresentações dos alunos participantes, num total de 240. 

Articulação direta com a empresa dinamizadora do “Empreendedorismo no Ensino 

Secundário/Profissional” - Territórios Criativos - e agrupamentos de escolas envolvidos nesta 

atividade, com vista ao agendamento das sessões escolares em sala. No âmbito do 

Empreendedorismo no ensino secundário/profissional, estavam programadas várias atividades, 

designadamente a realização de um Seminário Municipal de Empreendedorismo (27 de abril), o 

Concurso Municipal de Ideias (21 de abril), todas elas com a logística já assegurada e que, em 

virtude da situação de pandemia, foram canceladas.  

Articulação direta com o Exploratório Ciência Viva de Coimbra, com vista à integração da exposição 

itinerante ”Hemispherium Viajante” ( atividade 6 do PICIE “Experimenta e Aprende – Promoção da 

Educação para a Ciência”), no âmbito da Semana da Primavera e respetiva preparação logística com 

o apoio da área da cultura, também cancelada 

Coordenação da equipa PICIE, em sistema de teletrabalho,na adaptação/alteração do plano de 

atividades inicialmente previsto para o 3.º período, face ao contexto da pandemia da COVID 19. 

ATIVIDADES DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR  
ÁREA DA PSICOLOGIA:  

➢ Reunião de rede com a presença de elementos na CPCJ e do CAFAP referente a aluno 

acompanhado pelo PICIE;  

➢ Reunião com a coordenadora do Departamento de Ensino Especial do AEMGN referente a 

aluno acompanhado pelo PICIE (EB Trutas);  

➢ Reuniões de equipa com a gestora do projeto PICIE ( presenciais e em teletrabalho), num 

total de 15 

➢ Reuniões com elementos das direções dos agrupamentos de escolas do concelho para 

agilização/adaptação do plano de ação para o 3.º período (presenciais e em teletrabalho), 

num total de 3 



107 

 

➢ Participação na ação de sensibilização sobre o tema do Bulling na Escola, organizado pelo 

Curso Profissional de Multimédia do AEMGP 

➢ Colaboração na dinamização do Workshop para pais “Como lidar com o Bulling na Escola” 

➢ Dinamização do 2.º grupo de Competências Emocionais e Comportamentais da turma EB 

Guilherme Stephens ( presencial) 

➢ Realização de 3 sessões com encarregados de educação para elaboração da anamnese e 

obtenção de autorização para intervenção (presenciais). 

➢ Realização de 33 sessões de intervenção psicológica (presenciais) a alunos dos 3 

agrupamentos de escolas, com periodicidade quinzenal 

➢ Realização de avaliações psicológicas (presenciais) a 3 alunos  

➢ Cotação de provas de avaliação psicológica (3) 

➢ Elaboração de relatórios mensais (2) 

➢ Elaboração dos registos de horas mensais (2) 

➢ Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades, referente aos meses de janeiro, fevereiro 

e março para envio à CIMRL 

➢ Reunião online com elementos da CMMG com vista à definição de estratégias orientadoras 

para a elaboração do Plano de Atividades para o 3.º período, ajustado à situação da 

pandemia e de ensino à distância (1) 

➢ Reunião online com a CIMRL, vereadores e representantes das Equipas PICIE (teletrabalho), 

num total de 1 

➢ Reuniões online com os técnicos das Equipas PICIE para definição de uma intervenção base 

comum (teletrabalho), num total de 2. 
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➢ Reunião com os psicólogos dos projetos PICIE dos 6 municípios, que integram esta 

especialidade nas suas equipas, para definição de um ação comum de forma a criar um 

projeto integrador (teletrabalho), num total de duas. 

➢ Colaboração na elaboração da newsletter de abril e maio da equipa, na área da psicologia 

(teletrabalho) 

➢ Realização de workshop para Pais online sobre o tema: “Conciliação do tempo e das tarefas 

da família durante a fase pandémica da COVID19” (teletrabalho) 

➢ Realização de Workshop para Assistentes Operacionais online sobre o tema: 

“Autorregulação Emocional e preparação para a vida social e profissional após fase 

pandémica – COVID-19” (teletrabalho) 

➢ Elaboração de relatórios de avaliação psicológica, num total de 3 (teletrabalho) 

➢ Elaboração de informações clínicas referentes a 41 alunos acompanhados (teletrabalho);  

➢ Realização de 36 sessões de intervenção psicológica online, com a duração de 30 minutos, 

a 15 alunos (teletrabalho) 

➢ Elaboração de material informativo para comunidade escolar(teletrabalho):  

o resumos da 2.ª Edição do Ciclo de workshops para Pais e envio para os pais que se 

inscreveram – “Dependência dos Ecrãs? E agora?” (28/01/2020); “Como lidar com a 

recusa alimentar” (11/02/2020); “Como lidar com o Bulling na Escola” (10/03/2020) 

o Preparação material informativo para os pais e professores sobre os seguintes temas: 

“Como explicar a uma criança a importância das medidas de distanciamento social e 

isolamento social?”; “Ajudar as crianças a lidar com o stress durante o surto de 

COVID – 19”; “Guia de boas práticas para quem tem de se submeter a uma situação 

de isolamento”. 

o Elaboração dos relatórios mensais 

o Atualização de informação nas listagens dos alunos encaminhados dos 3 

agrupamentos de escolas (teletrabalho); 
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o Elaboração do questionário online para recolha de inscrições para o ciclo de 

workshops para pais (teletrabalho); •Estabelecimento de contactos telefónicos com 

pais para agendamento das sessões de psicologia (teletrabalho) 

o Formações em e-learning (teletrabalho): 

▪ Guia de Orientação para Linha de Atendimento Telefónico em Fase 

Pandémica COVID-19 (OPP) 

▪ Educação Financeira e Psicologia (OPP) 

▪ Intervenção psicológica em problemas relacionados com o Álcool (OPP) 

▪ Comunicação Interpessoal e Partilha de Informação (OPP) 

▪ Literacia em Saúde, o papel do Psicólogo (OPP) 

▪ Intervenção Psicológica em Situações de Catástrofe (OPP).  

ÁREA DA NUTRIÇÃO: 

➢ Dinamização de atividades de sensibilização e promoção de alimentação saudável em 8 

turmas de 3º e 4º anos de escolaridade (num total de 156 crianças) concretamente sobre 

estratégias para ultrapassar a recusa alimentar e sobre a importância da toma de um 

pequeno-almoço saudável; 

➢ Monitorização das cantinas escolares com aplicação de checklist de pontos a verificar (3) 

➢ Análise e elaboração de pareceres relativamente a ementas de cantinas escolares (2) 

➢ Em regime de teletrabalho, a partir de 16 de março, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

o Consultoria na elaboração do Caderno de Encargos para a Alimentação Escolar para 

o próximo ano letivo; 
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o Criação do projeto “Passa a Colher”, em parceria com a Unidade de Saúde Pública 

do ACeS Pinhal Litoral e com a colaboração do Gabinete de Imagem e Comunicação 

do Municioio da Marinha Grande 

o Criação do projeto “Receitas Saudáveis e Económicas em tempos de Covid-19”, para 

publicação no facebook institucional(10) 

o Criação do cartaz de divulgação da 3ª edição do Ciclo de Workshops para Pais e envio 

para os agrupamentos de escolas 

o Dinamização de workshop online sobre “Estratégias alimentares durante o período 

de isolamento social”(1) 

o Elaboração e divulgação de material informativo e atividades para famílias, durante 

a fase pandémica (4): 

▪ Atividades em Família - Preparar a ida às compras 

▪ Menu completo, variado e equilibrado 

▪ Para celebrar o Dia da Mãe vamos preparar um pequeno-almoço 

▪ Sabes arrumar o frigorífico? 

➢ Elaboração de Relatórios e documentação diversa sobre as atividades dinamizadas; 

➢ Elaboração de um Plano de Atividades ajustado para o 3º período, na sequência da situação 

de pandemia covid19; 

➢ Participação em  reuniões online diversas entre a equipa multidisciplinar e a gestora do PICIE 

(15), o chefe da DDC e a Sr.ª Vereadora da Educação (1) , com o Gabinete de Imagem (3), 

com a USP (4) 

➢ Participação em diversas reuniões online com a Equipa Intermunicipal de Especialidade da 

Nutrição (3) 

➢ Colaboração na elaboração da newsletter de abril e maio da equipa, na área da nutrição (2) 
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➢ Elaboração de relatórios mensais(2) 

➢ Elaboração dos registos de horas mensais (2) 

➢ Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades, referente aos meses de janeiro, fevereiro 

e março para envio à CIMRL 

ÁREA DA MEDIAÇÃO INTERCULTURAL: 

➢ Realização de contactos telefónicos com os docentes titulares para troca de informações 

sobre os alunos acompanhados 

➢ Consultoria a docentes, sempre que solicitado 

➢ Apoios individualizados aos alunos 

➢ Dinamização do Gabinete de Mediação de Conflitos 

➢ Dinamização das acções de Gestão de conflitos, em contexto de turma 

➢ Dinamização de sessões de Bullying, em contexto de turma 

➢ Dinamização conjunta do Workshop sobre Bullying dirigido aos Encarregados de Educação 

dos alunos do 1.º ciclo 

➢ Envio de emails aos Docentes Titulares dos alunos residentes no acampamento da Embra 

(2); 

➢ Reuniões Diversas da Equipa Multidisciplinar com a gestora do projeto (15) 

➢ Reunião com a docente Susana Fonseca para recolha de informações e sugestões de 

estratégias para intervenção da Equipa (1) 

➢ Articulação de estratégias de intervenção com a psicóloga da equipa  

➢ Elaboração de relatórios mensais (2) 

➢ Elaboração dos registos de horas mensais (2) 

➢ Elaboração do Relatório Trimestral para a CIMRL (1) 
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➢ Elaboração de fichas sobre a pandemia covid 19 para aplicação junto dos alunos da 

comunidade cigana  

➢ Elaboração do Plano de Atividades adequado ao contexto de pandemia Covid 19 (1); 

➢ Elaboração de fichas sobre o tema” Técnicas de Estudo” adequado aos alunos do 2º ano das 

comunidades ciganas (7); 

➢ Colaboração na elaboração da Newsletter mensal da Equipa (2) 

➢ Articulação com o vice-presidente da Associação Letras Nómadas da Figueira da Foz, Bruno 

Gonçalves, que tem apoiado a comunidade cigana, no que concerne aos bens essenciais de 

primeira necessidade; 

➢ Elaboração de fichas sobre o tema” Técnicas de Estudo” adequado aos alunos do 4º ano das 

comunidades ciganas (1); 

➢ Visita conjunta articulada com a Técnica superior de Serviço Social, Drª Mónica Faria, o 

Serviço de Protecção Civil , Segurança Social e Unidade de Saúde Pública, à comunidade 

cigana residente no acampamento da Embra e respetiva elaboração do relatório social; 

➢ Reunião com o grupo de Mediadores do PICIE para uniformização do plano de ação, no 

âmbito da Mediação; 

➢ Preparação do workshop “conflitos entre irmãos”; 
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ÁREA DE ACTIVIDADE FÍSICA 

ATIVIDADES 

As circunstâncias excecionais que estamos a viver, decorrentes da pandemia COVID-19, conduziram 

ao cancelamento das atividades desde o dia 13 de março. 

APOIOS FINANCEIROS 

Face à situação extraordinária motivada pela pandemia e pelas medidas de contenção, decretadas 

superiormente e adotadas pelas entidades, não se registou deliberações de apoios financeiros nas 

áreas desportivas no período de março, abril e maio de 2020. 

 

ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

HABITAÇÃO SOCIAL 

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 foram efetuadas 10 visitas domiciliárias. 

O acompanhamento à área de habitação social foi efetuado através de atendimento semanal até 

ao dia 11 de março. 

Entre 25 de fevereiro e 13 de maio foram efetuados 8 pedidos de habitação social. 
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AÇÃO SOCIAL 

Ao nível de ação social, as técnicas do Município realizaram atendimento presencial ao munícipe, 

até ao dia 13 de março, a partir dessa data o apoio foi prestado via telefone ou email, sendo que 

uma parte da atividade técnica foi voltada para a análise e acompanhamento das situações 

reportadas através da Linha MG Solidário, contando com a colaboração das outras entidades com 

intervenção no território da Marinha Grande. 

RSI 

Canceladas as reuniões de NLI, como medida preventiva de contágio do COVID-19. 

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. 

Neste âmbito o Município tem participado em reuniões mensais e colaborado no cumprimento do 

Plano de Intervenção definido. Estas reuniões em contexto pandémico, têm sido realizadas 

recorrendo às plataformas digitais. 

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, foi necessário suspender a realização das 1ªs Jornadas 

Sociais e da Saúde da Marinha Grande, previstas para dia 26 de março de 2020, na Casa da Cultura 

da Marinha Grande. 

Durante o período em análise o CLAS reuniu duas vezes, tendo a última reunião sido realizada 

através do recurso às plataformas digitais.  

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). 

A problemática das pessoas em situação de sem abrigo é também uma das preocupações do 

Município, foram cedidas as chaves da Casa 22, dando cumprimento ao protocolo de colaboração 



115 

 

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.  

 

APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL  

Face à situação extraordinária motivada pela pandemia e pelas medidas de contenção, decretadas 

superiormente e adotadas pelas entidades, não se registou deliberações de apoios financeiros na 

área social no período de março, abril e maio de 2020. 

 

LINHA MG SOLIDÁRIA 

Tendo em consideração o atual contexto relacionado com a pandemia de Coronavírus (COVID-19), 

foi criada uma linha de apoio a cidadãos com doenças crónicas (devidamente atestadas) e cidadãos 

com mais de 70 anos, abrangidos pelo “dever especial de proteção” determinado pelo Governo, 

em isolamento que não possam deslocar-se à rua e que vivam em situação económica 

desfavorecida e sem apoio familiar direto.  

Foram analisados 71 pedidos, que assumiram diversas naturezas/necessidades diversificadas, que 

em colaboração com outros serviços de intervenção social no território, fomos dando resposta.  

De salientar que a Linha MG Solidária integra Equipas de Exterior, que realizam atividades de 

suporte, nomeadamente entrega de refeições escolares e cantina social a quem não tem 

capacidade de deslocação, visita a situações de isolamento social e outros.  

Ainda no âmbito da identificação de necessidades da comunidade, foi efetuada visita conjunta ao 

acampamento da comunidade cigana localizada na Embra, que contou com a colaboração da 

proteção civil, saúde pública e segurança social. Na sequência dessa deslocação foi acionado o 

fornecimento das refeições escolares, às crianças inscritas em equipamento educativo. 
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LINHA MG SOLIDÁRIA – BOLSA VOLUNTÁRIOS 

No âmbito da criação da Linha MG Solidário, foi criada uma bolsa de voluntários, que contou com 

um total aproximado de 50 candidatos. 

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.  

Os processos foram analisados e deliberados na reunião de 4 de maio de 2020. Estamos atualmente 

a comunicar a decisão aos interessados para entrega das facturas relativas ao subsídio atribuído. O 

Valor total atribuído relativo a estes processos foi de 14.900,00€. 

Foram ainda analisados 12 novos processos relativos ao 1º Trimestre de 2020, efetuada a 

informação dos mesmos e a proposta de deliberação. 

Diariamente são prestados esclarecimentos via email e telefonicamente sobre a instrução dos 

processos de candidatura face à atual situação. 

 

 
 



117 

 

Divisão Jurídica e de Apoio 

ÁREA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Foram elaboradas 4 participações relativas a factos ilícitos que constituem contraordenação. 

Foram elaboradas 30 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 12 verificações periódicas 

 

ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCURSOS PÚBLICOS 
 

Nº TÍTULO DO PROCEDIMENTO 

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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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 02/2020 Requalificação da adutora / distribuidora picotes - Marinha Grande 

CP 03/2020 Requalificação da rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 1 

CP 04/2020 Rede elétrica do Parque da Cerca 
 

CP 05/2020 
Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. 
João Pereira Venâncio 

CP 06/2020 Alteração do traçado da Rua da Soprem 

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

CP 09/2020 Rede de abastecimento de águas da Amieira - fase 2 

CP 10/2020 
Requalificação arquitetónica e energética do edifício da biblioteca 
municipal 

CP 11/2020 Instalação do balcão único de atendimento da Marinha Grande 

CP 12/2020 
Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
de Picassinos – Fase 3 

CP 13/2020 
Execução de Ramais Domésticos e Pluviais no Concelho da Marinha 
Grande – 2020 

CP 14/2020 Reabilitação da Rua das Lagoinhas 

CP 15/2020 
Manutenção e conservação de pavimentos em calçada no Concelho 
da Marinha Grande – 2020 

CP16/2020 Beneficiação nos sanitários norte da praia de Vieira de Leiria 

CP 17/2020 
Campo multidesportivo – introdução de novas valências" - praia da 
vieira – freguesia de vieira de leiria - concelho da Marinha Grande 

CP 18/2020 Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel 

CP 19/2020 Ciclovia entre a zona industrial e a E.R. 242-2 – troço 1 

CP 21/2020 Instalação de cais flutuante na foz do rio Liz  
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CONSULTA PRÉVIA 
 

 
 
AJUSTE DIRETO 
 

 

 

Nº TÍTULO DO PROCEDIMENTO 

Cprévia  
10/2019 

Execução de Vedação – Bambi S.Pedro Moel 

Cprévia  
02/2020 

Intervenção de reabilitação dos canteiros - Av.ª da liberdade e Av.ª 
do farol,  São Pedro de Moel -  freguesia e concelho da Marinha 
Grande Cprévia  

03/2020 
Execução de estrutura de suporte do memorial à escola antiga - 
Vieira de Leiria 

Nº TÍTULO DO PROCEDIMENTO 

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 AD 

02/2020 
Substituição de piso na Galeria Municipal Tony Vitorino- Vieira de 
Leiria 

AD 
03/2020 

Instalação de espaço de jogo e recreio no areal da Praia da Vieira 

AD 
03/2020 

Alteração da Linha Aérea de Média Tensão da Zona Industrial da 
Marinha Grande 
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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. 

Contrainteressado: 
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 
conclusão ao Mmo. Juiz novamente em 09.01.2019. 
Aguarda decisão final 
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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. 

Contrainteressado: 
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 

1581/10.6 
BELRA. TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. 

Contrainteressado: 
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. 
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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. 

Contrainteressado: 
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. 

 66/11.8 BELRA. 
TAF Leiria 

13330/16 Trib. 
central Adm. Sul 

Autor: Ministério 
Público. 

Contrainteressado: 
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 pra 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. 

Contrainteressado: 
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 
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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 

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. 
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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 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. 

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. 
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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 

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)                        

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 
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Autor: Dragão 
Abrasivos, Lda. 

271/17.3 BELRA 

Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande (e 
Outros)                    

Autor: Jacinto 
Manuel Laranjo 
Pereira e Lídia 
Pedro 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.  

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 
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1565/17.3 BELRA 

Autor: Habitâmega 
- Construções, S.A                                                

Réu: Câmara 
Municipal da 

Marinha Grande 

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 

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. 

736/18.0BELRA 

Autor: Ministério 
Público. 

Contrainteressado: 
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 
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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 

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 
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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. 

  

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  
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CÍVEL 
 

N.º Proc. e 
Tribunal 

Autor Tipo de Processo 
Data da 
Citação 

Valor da 
Causa 

Pedido Estado Atual 

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 



132 

 

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-
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 
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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. Foi proferido o Acórdão do STJ de 
18.02.2020 que condenou que condenou o 
Município na autonomização material e jurídica 
dos lotes e na outorga da escritura 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

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 
  

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 
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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 

 

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 

23.04.2015 Inquérito falsificação de documentos 
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Marinha Grande- 
DIAP  

378/15.1 T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

29.06.2015 Participação Utilização fraudulenta do 
endereço eletrónico oficial do 

Presidente da Câmara 

 

 
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 Julgamento. Última sessão de 
julgamento e alegações finais agendados 
para os dias 7 e 8 de Maio de 2020 

722/19.2 T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

11/04/2019 Inquérito Cavalo a Sucumbir Junto à FAE 
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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. 
 
Em fase de Inquérito. 
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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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