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Gabinete Municipal de Proteção Civil 

I. ÁREA DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

 

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

a partir de múltiplas fontes para comunidades seguras e desenvolvimento sustentável, incluindo 

deslocação semanais ao terreno. 

b) Monitorização das praias do concelho, em especial quando emitidos avisos emitidos pelo Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para períodos de forte agitação marítima. 

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

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelo IPMA, nomeadamente sobre as condições 

meteorológicas adversa e envio à área de comunicação do município para divulgação pública e outras 

entidades sempre que considerado necessário. 

d) Participação numa reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil. 

e) Participação em várias reuniões de coordenação distrital, promovidas pelo Comandante Distrital de 

Operações de Socorro e os vários SMPC do distrito. 

f) Participação de um técnico no workshop "A resiliência e o risco: os desafios do presente e do futuro”, 

ministrado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

g) Participação de um técnico no webinário "Apoio às populações em tempos de Pandemia", ministrado 

pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

 

   

 

h) Participação de um técnico no webinário “Sistema de alerta de tsunamis”, ministrado pelo Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera. 

i) Elaboração de fichas de caracterização das infraestruturas escolares do concelho, tanto ao nível das 

instalações físicas como da estrutura da população escolar (docentes, não docentes e alunos). 

j) Acompanhamento da empreitada de desobstrução dos leitos e margens das linhas de água urbanas do 

concelho da Marinha Grande numa extensão aproximada de 40 quilómetros, incluindo verificação de 

pontos de amostragem e elaboração de auto de medição. 

k) Participação na sessão online de participação pública sobre “Cartografia de áreas inundáveis e de riscos 

de inundações na RH4A”, ministrada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
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l) Realização de diversas reuniões de preparação, presenciais e por VTC, incluindo ao local de instalação 

do posto de comando, com elementos da organização, da ANEPC, do SMPC de Leiria e colaboração no 

desenho do dispositivo de segurança a montado para a realização do Rallye Vidreiro - Centro de Portugal 

- PLANOP 03. 

m) Depressão Bárbara - Com a previsão de ventos fortes e agitação marítima, foram executados os 

procedimentos internos de difusão da informação aos técnicos e responsáveis da CMMG, verificação 

de linhas de água e sumidouros em locais com histórico de problemas e foram contactados os 

elementos de comando das corporações de bombeiros do concelho para articulação das possíveis 

operações de resposta. 

n) Participação de um técnico do SMPC, presencialmente, no Curso Intensivo de Segurança e Defesa, 

ministrado pelo Instituto de Defesa Nacional. 

o) Montagem de Posto de Comando Operacional (PCO), contiguo centro de operações do ralie, por forma 

a monitorizar, acompanhar e dar resposta a possíveis incidentes ou acidentes. O PCO coordenou os 

meios do SMPC da Marinha Grande e Leiria, ANEPC, GNR, Polícia Marítima, INEM e Bombeiros. 
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II. ÁREA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

a) Elaboração de candidatura ao Fundo Florestal Permanente (FFP) apara financiamento ao 

funcionamento do Gabinete Técnico Florestal (GTF). 

b) Conclusão e envio ao ICNF do caderno I do PMDFCI 2021-30. 

c) Acompanhamento das mobilizações de solo para as novas plantações na Mata Nacional de Leiria. 

d) Fiscalização da execução das faixas de gestão de combustível junto à rede elétrica da EDP. 

e) Deslocações ao terreno e elaboração de informação para procedimento de prestação de serviços de 

limpeza coerciva de terrenos urbanos, ao abrigo do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza 

de Terrenos e acompanhamento da execução da limpeza. 

 

   
 

f) Limpeza coerciva de um terreno urbano  

g) Elaboração de parecer sobre um pedido de autorização prévia para as ações de (re)arborização - 

Tojeiras, Marinha Grande.  

h) Acompanhamento dos trabalhos de execução da Faixa de Gestão de Combustível da Rede Viária do 

concelho. 

i) Acompanhamento de reunióes do Observatório Local do Pinhal do Rei. 

 

III. ÁREA DE PROTEÇÃO E SOCORRO 

a) 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. 

b) 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. 

 

   

Incêndio numa unidade comercial do concelho 
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c) Acompanhamento e resolução de várias situações provocadas pela passagem da Depressão Bárbara 

que provocou chuva intensa e forte agitação marítima. 

 

   

Ocorrências com a passagem da Depressão Bárbara 

 

 

IV. ÁREA DE SEGURANÇA NA VIA PÚBLICA 

 

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

divisões, de um edifício industrial devoluto. 

 

   
   

Vistoria a uma unidade industrial devoluta 

 

b) Efetuada uma vistoria às condições segurança, em conjunto com colegas de outras divisões, às chaminés 

industriais existentes na Marinha Grande. 

 

    
    

Algumas chaminés do concelho 
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d) 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.). 

e) Retirada de azulejos da fachada de um edifício devoluto que se encontravam a cair para a via pública 

com a colaboração dos BVMG. 

 

V. COVID19 

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

Data Ação 

29/09/2020 
Levantamento no terreno de Parques Infantis para encerramento, no âmbito da RCM 
n.º 70/A, de 11 de setembro 

30/09/2020 
Deslocação ao Pavilhão 3 do PME, com a senhora diretora regional do ISS, para 
validação da possibilidade de constituição da ZCAP da Marinha Grande 

01/10/2020 
Reunião por VTC com CODIS Leiria - Uniformização de critérios de ativação e 
atualização das ZCAP 

07/10/2020 Reunião do grupo de acompanhamento do início do ano letivo 

13/10/2020 

Reunião com Delegada de Saúde, técnica da unidade de saúde pública da Marinha 
Grande e da delegação regional do Instituto de Saúde Pública e com o Comandante 
Distrital de Operações de Socorro, para pré-aprovação da ZCAP da Marinha Grande 

    

21/10/2020 

Reunião da Subcomissão Municipal de Proteção Civil - COVID-19 

   
 

22/10/2020 
Reunião de acompanhamento a um ERPI do concelho com a Saúde Pública e a 
Segurança Social 

26/10/2020 

Levantamento de camas no RA4 e colocação no PME 

    

27/10/2020 
Reunião de acompanhamento a um ERPI do concelho com a Saúde Pública e a 
Segurança Social 

03/11/2020 Reunião com BVMG de preparação da atualização do POMCoV da Marinha Grande 

04/11/2020 Reunião da Subcomissão Municipal de Proteção Civil - COVID-19 



8 

 

    

09/11/2020 Levantamento dos testes rápidos adquiridos pela CMMG através da CIMRL 

13/11/2020 
Deslocação a um concelho vizinho para assistir à demonstração de 2 tipos de 
equipamentos destinados à desinfeção de espaços 

13/11/2020 
Conclusão da revisão do Plano de Contingência (PLAC) da Câmara Municipal da 
Marinha Grande 

13/11/2020 
Atualização do plano de contingência modelo a aplicar aos vários edifícios e espaços 
municipais 

17/11/2020 
Reunião de acompanhamento a um ERPI do concelho com a Saúde Pública e a 
Segurança Social 

18/11/2020 Reunião da Subcomissão Municipal de Proteção Civil - COVID-19 

19/11/2020 
Reunião com o SMPC, técnicos da DDC e da Saúde Pública da Marinha Grande sobre as 
iniciativas que a CMMG tinha planeado para a época de Natal. Análise de viabilidade e 
medidas preventivas a aplicar 

19/11/2020 
Análise de propostas e elaboração de relatório preliminar para o concurso público de 
aquisição de álcool gel 

24/11/2020 
Aprovação do Plano de Montagens (PM) desenvolvido pelo SMPC para a montagem da 
ZCAP em caso de acionamento 

26/11/2020 
Reunião de acompanhamento a um ERPI do concelho com a Saúde Pública e a 
Segurança Social 

27/11/2020 
Reunião no local de montagem com os colegas da CMMG que irão colaborar na 
montagem da ZCAP em caso de acionamento e explicação do PM 

02/12/2020 Reunião da Subcomissão Municipal de Proteção Civil - COVID-19 

04/12/2020 Elaboração de relatório final do concurso público de aquisição de álcool gel 

10/12/2020 
Reunião de acompanhamento a um ERPI do concelho com a Saúde Pública e a 
Segurança Social 

 

VI. OUTROS ASSUNTOS 

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

deslocações aos locais para validação, e que levaram à destruição de 22 ninhos de vespa-asiática (Vespa 

velutina), no concelho. 

 

    
Intervenção num ninho de Vespa velutina em altura 
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b) Intervenção num ninho de Vespa velutina em altura  

c) Preparação de abertura de concurso público para a prestação de serviços de destruição de ninhos de 

vespa asiática no concelho, análises de propostas, relatório preliminar e relatório de adjudicação.  

d) Elaboração de relatórios trimestrais de fiscalização de protocolo entre a CMMG e as associações de 

bombeiros do concelho.  

e) 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 e apoio na elaboração e implementação dos planos de 

contingência dos edifícios e espaços municipais.  

f) Participação em diversas reuniões PDE com a Lexus, para definição dos objetivos para 2021. 

g) Visita a várias comunidades ciganas com uma técnica de ação social a vereadora do pelouro. 

h) Participação de um técnico do SMPC numa comissão de vistorias ao Parque de Campismo da Praia da 

Vieira com o intuito de avaliar cumprimento de caderno de encargos por parte da entidade exploradora 

da concessão. 

i) Participação de um técnico do SMPC numa comissão de vistorias com vista à concessão da autorização 

de utilização e exploração e posto de abastecimento de combustíveis, numa unidade industrial do 

concelho. 

j) Colaboração, juntamente com os BVMG, com a análise dos locais de fecho de estradas florestais na 

envolvente do ribeiro de Moel, a pedido do ICNF, tendo em conta a débil situação de segurança de 

algum arvoredo, tanto seco como vivo, mas fragilizado com o incêndio e situações de vento forte que 

tem assolado a região.  

 

   

Reunião na Mata Nacional de Leiria 
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Gabinete Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo 

I. CENTRO EMPRESARIAL 

 

O período que medeia o último relatório deste Gabinete e o que agora se remete à apreciação da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande continua a ser marcado e condicionado pelas medidas restritivas decorrentes 

da pandemia pelo “Covid-19”. 

 

Continuam a decorrer trabalhos de renovação da infraestrutura informática, de videovigilância e de 

sinalética interior e exterior no Centro Empresarial, que deverão estar concluídos atá final de dezembro. 

 

Têm vindo a ser desenvolvidas ações no âmbito das competências deste Gabinete e do Gabinete de Inserção 

Profissional que faz a ponte entre a Câmara Municipal e o Instituto do Emprego e Formação Profissional no 

apoio às empresas através de contactos diretos e da disseminação de informação específica para este 

público-alvo e pessoas em situação de desemprego. Relativamente à utilização de salas de reunião e 

auditório do Centro Empresarial, apesar das limitações, foi registada uma taxa de ocupação na ordem dos 

85% nos meses de outubro e novembro, tendo o mês de dezembro que agora finda, registado um valor 

ligeiramente inferior tendo em conta a quadra quês estamos a atravessar. 

 

Durante estes meses tiveram aqui lugar atividades de formação profissional, “Webinares”/Video 

Conferências e reuniões promovidas por Associações Empresariais, Empresas e o IEFP. 

 

Neste sentido, continuam a ser realizadas inúmeras ações de informação sobre metodologias de “Procura 

Ativa de Emprego”. 

 

 

CÂMARA APROVA ACORDO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO DA CEFAMOL 

 

Foi aprovada recentemente, em reunião da Câmara Municipal a minuta de um contrato de comodato a 

celebrar com a Cefamol-Associação Nacional da Indústria de Moldes para efeitos de transferência da sua 

Sede, infraestrutura de Direção e serviços administrativos para o Centro Empresarial.  

 

Esta minuta foi também aprovada em assembleia geral de associados que deram assim “luz verde” a esta 

transferência. 

 

Este contrato deverá ser assinado pelas duas partes em breve e estima-se que que a mudança de instalações 

deverá estar concluída em finais do mês de fevereiro ou meados do mês de março de 2020. 

 

Esta decisão decorre da confirmação no PTE-D 2030 do desígnio estratégico traçado originalmente para o 

Centro Empresarial da Marinha Grande, que se mantém, de alguma maneira, ainda que com adaptações 

face alteração de circunstâncias ao longo dos últimos anos. 
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A instalação da Cefamol-Associação Nacional da Indústria de Moldes, no Centro Empresarial da Marinha 

Grande constitui-se, objetivamente, como fator fundamental de afirmação desta infraestrutura municipal 

como uma das principais referências em termos de atividade empresarial na Região. 

 

Decorre ainda da verificação de um conjunto de vantagens adicionais para ambas as partes:        

➢ Porque a Cefamol passará a estar localizada no coração da Zona Industrial; 

➢ Pela proximidade aos parceiros estratégicos enquanto interface de transferência de 

➢ conhecimento e desenvolvimento tecnológico para a indústria; 

➢ Porque a Cefamol poderá estabelecer a sua sede nacional e concentrar aqui a sua 

➢ estrutura de direção e serviços administrativos bem como a parte mais significativa 

➢ da sua atividade, em matéria de oferta formativa, informação e prestação de 

➢ serviços aos seus associados. 

➢ Porque a Cefamol passará a poder organizar e promover, no espaço onde estará 

➢ instalada, com otimização dos seus próprios recursos, diversas ações, eventos, 

➢ conferências, seminários ou, de forma igualmente importante, o acolhimento de 

➢ convidados e de delegações empresariais congéneres. 

➢ Porque disporá de boas instalações e condições de funcionamento com acesso ainda 

➢ a recursos do próprio Centro Empresarial de que poderá beneficiar de forma 

➢ prioritária. 

➢ Pela qualidade que deverá assumir enquanto membro fundador do Parque de 

➢ Ciência e Tecnologia para a Indústria, cuja sede deverá ficar instalada, também, no 

➢ Centro Empresarial. 

➢ Porque para o Município, permitirá uma utilização plena das instalações do Centro 

➢ Empresarial, cumprindo-se assim um desígnio estratégico perseguido há já alguns 

➢ anos. 

➢ Porque atribuirá inevitavelmente, ao Centro Empresarial, uma maior capacidade 

➢ de afirmação e dinamismo em matéria de atração e afluência de empresas e 

➢ empresários a este espaço municipal, conferindo-lhe grande notoriedade enquanto 

➢ referência entre os principais centros empresariais da Região; 

➢ Porque qualifica e dignifica a Zona Industrial da Marinha Grande. 

➢ Porque permite potenciar a promoção e notoriedade internacional do Município. 

 

 

II. Cooperação Externa 

 

Apoio a Empresas  

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

a acolher pedidos diretos de informação de potenciais investidores, mas também de empresas 

multinacionais através da AICEP sobre terrenos e instalações disponíveis para efeitos de investimento na 

Marinha Grande. 

 

Continuam assim, em número crescente, os contactos que nos são endereçados 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. 
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I GALA DO PROJETO «DÁ-TE A CONHECER» 

 

A Câmara Municipal assumiu, através deste GAEE, a parceria estabelecida com a OPEN no que respeita à 

organização da 1ª Gala do projeto “Dá-te a Conhecer”, no Teatro Stephens e transmitida para todo o mundo 

(foi vista através da Internet em inúmeros países) que visou celebrar a atividade já desenvolvida e uma 

entrega de prémios aos melhores projetos empresariais apresentados nos municípios da Marinha Grande, 

Fundão e Montemor-o-Novo. 

 

A Câmara Municipal esteve representada, através deste GAEE, devidamente credenciado, na assembleia 

geral do CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, que 

aprovou o Plano de Atividades e o Orçamento para 2021. 

 

O GAEE participou ainda, em apoio técnico da Sra. Presidente da Câmara, na Assembleia Geral da Incubadora 

de Empresas OPEN, que aprovou, também, o Plano de Atividades e orçamento para 2021. 

 

 

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE - 2021 

 

A tradição e dinâmica empresarial para além da vocação exportadora do concelho da Marinha Grande, 

continuam a definir-se enquanto fatores decisivos para a atração de investimento de que o Município 

continua a ser objeto, aferido pelo pedido constante de informação que nos é dirigido, por empresas locais 

e nacionais mas, também, por empresas com origem noutros Países, através da AICEP – Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal. 

 

Ao Município, por sua vez, em face da importância estratégica para o desenvolvimento económico e social 

de que esta capacidade de atração se reveste, cabe assumir a criação e definição de instrumentos no âmbito 

das suas competências e atribuições, que estimulem e solidifiquem esta capacidade, apoiando as empresas 

na sua instalação no Concelho. 

 

A Câmara Municipal aprovou assim o “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho 

da Marinha Grande – 2021” que pretende responder, de alguma maneira, a este interesse constante por 

parte das empresas em matéria de investimento, enquanto um dos objetivos mais importantes, no âmbito 

daquilo que é a intervenção e responsabilidades da autarquia para com a sua comunidade. 

 

Ainda assim, têm vindo a ser estabelecidos, entretanto, contactos com os parceiros locais de 

desenvolvimento económico, que ainda não foi possível dar como concluídos, visando obter os seus 

contributos para construção de um programa mais amplo, que permita, não apenas dar resposta às enormes 

dificuldades com que as empresas se defrontam já hoje e podem vir a agravar-se, resultantes da pandemia 

pelo “Covid-19” mas, sobretudo, aprofundar o caráter de principal polo industrial e empresarial na região, 

alargando o tipo de instrumentos, devidamente regulamentados e ponderados, de que os empresários 

poderão dispor para efeitos de instalação ou ampliação dos seus investimentos no Concelho. 

Marinha Grande – Concelho económico: uma marca de referência 
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A afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente desenvolvido que constitui uma 

referência nacional e internacional impõe que o Município acompanhe esse impulso e contribua de forma 

efetiva para que a atividade económica beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver. 

 

O papel das autarquias locais é hoje não apenas o da satisfação de um conjunto de necessidades essenciais 

das populações, mas também o de agregador e facilitador do desenvolvimento económico, em especial nas 

áreas que constituem os polos fundamentais da economia local. 

O Município da Marinha Grande afirma-se, dessa forma, como um parceiro ativo na criação de condições 

para a realização de investimentos privados, com repercussão direta no desenvolvimento económico e social 

do concelho. 

 

O Município da Marinha Grande não pode substituir-se aos investidores privados, mas pode e deve funcionar 

como um parceiro que propulsiona investimentos com mensurabilidade em sede de criação de postos de 

trabalho. 

 

Não se pretende, por escapar ao âmbito de intervenção municipal, suprir todas as dificuldades existentes, 

essa responsabilidade cabe ao Governo, designadamente criando condições para a obtenção de 

financiamento por parte das empresas e condições de natureza estrutural, do ponto de vista legal e fiscal, 

que favoreçam o investimento produtivo. 

 

O programa de apoio ao investimento económico visa, no âmbito das atribuições municipais, incentivar os 

empreendedores a investirem no concelho da Marinha Grande e simultaneamente a criarem emprego. 

 

Num período em que é expectável um acréscimo de procedimentos de controlo prévio de operações 

urbanísticas, cumulado com a realização de novos investimentos produtivos, não pode esta autarquia deixar 

de se associar, no quadro das suas atribuições, ao esforço privado que a todos beneficia. 

 

Nestes termos, é prioritária a criação de um programa de apoio ao investimento económico no concelho da 

Marinha Grande, que conceda aos beneficiários a redução ou isenção de taxas devidas pela realização de 

operações urbanísticas. 

 

A redução ou isenção de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas dirige-se aos investimentos 

em indústrias e armazéns reconhecidos como de especial interesse social e económico municipal e em 

unidades hoteleiras ou outras de interesse turístico assim reconhecidas, e é graduada em função do número 

de postos de trabalho a criar. 

 

Na mesma linha, estabelece-se um prazo reduzido para apreciação e decisão de todas as operações 

urbanísticas que visem a concretização de investimentos do tipo acima identificado.  

 

A Câmara Municipal assume, ainda, os encargos com a execução dos ramais domiciliários de água e águas 

residuais. 
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1. Isenção ou redução de taxas pela realização de operações urbanísticas 

Enquadramento da isenção ou redução de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. 

 

O artigo 119.º, n.º 3, alíneas f) e g), do Regulamento municipal da edificação e urbanização do Município da 

Marinha Grande, concede à Câmara Municipal a competência para deliberar sobre a isenção ou a redução 

até 50 % das taxas pela realização de operações urbanísticas a indústrias e armazéns que venham a ser 

reconhecidos como de especial interesse social e económico e a unidades hoteleiras ou outras de interesse 

turístico assim reconhecidas. 

 

O momento atual de relançamento da economia, apesar das ameaças e riscos que ainda existem no 

horizonte, impõe que o Município da Marinha Grande adote políticas de apoio ao investimento que 

favoreçam a sua concretização rápida e sustentada em parâmetros de natureza social, designadamente a 

criação de postos de trabalho. 

 

O contributo municipal para a realização de investimentos privados criadores de emprego constitui uma 

opção de inequívoco interesse social e económico, na medida em que de forma simultânea se assegura a 

criação de valor económico e se criam oportunidades de desenvolvimento profissional que sustentam uma 

comunidade. 

 

Os contributos para a criação de emprego, seja ao nível de pessoal altamente especializado, seja ao nível de 

trabalhadores indiferenciados revelam-se imprescindíveis à criação e manutenção de uma sociedade justa e 

solidária, o que corresponde a um interesse social relevante e essencial.  

 

Adequam-se claramente aos conceitos previstos naquela norma regulamentar a criação de benefícios, com 

carácter temporário, que visam fomentar, na medida do possível, a criação de emprego e o desenvolvimento 

económico, assim como a instalação de novas unidades. 

 

Os apoios a conceder serão exclusivamente para entidades que desenvolvam atividade económica no 

concelho da Marinha Grande. 

 

Termos 

A isenção ou redução de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas dirige-se operações 

urbanísticas relativas a indústrias e armazéns que venham a ser reconhecidos como de especial interesse 

social e económico e a unidades hoteleiras ou outras de interesse turístico assim reconhecidas.  

 

O especial interesse social e económico das unidades económicas é mensurado diretamente através da 

criação de postos de trabalho e indiretamente em função do valor global do investimento.  

 

A atribuição dos benefícios é efetuada em função de uma graduação do número de postos de trabalho com 

caracter permanente, a criar no concelho da Marinha Grande. 

 

Consideram-se ainda postos de trabalho a criar no concelho da Marinha Grande aqueles que resultem da 

transferência de atividades de outras áreas territoriais. 
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A graduação é a seguinte: 

o De 3 a 10 postos de trabalho: 50 % de redução 

o De 11 a 15 postos de trabalho: 75 % de redução 

o Mais de 15 postos de trabalho: Isenção total 

 

Em qualquer caso, os/as beneficiários/as gozam de isenção da taxa devida por ocupação de espaço público, 

durante o período estritamente necessário à execução das operações urbanísticas. 

 

2. Prazos de decisão 

Os processos que tenham por objecto operações urbanísticas relativas a indústrias e armazéns que venham 

a ser reconhecidos como de especial interesse social e económico e a unidades hoteleiras ou outras de 

interesse turístico assim reconhecidas devem ser apreciados no prazo máximo de 8 dias, em cada uma das 

fases a que estão sujeitos. 

No prazo indicado não se considera o período de tempo necessário à apresentação de elementos em falta. 

 

3. Encargos com ramais domiciliários 

Os promotores de investimentos abrangidos pelo presente programa não suportam os encargos relativos à 

execução dos ramais domiciliários de água e de águas residuais. 

 

4. Condicionalidade 

A criação dos postos de trabalho contratualizados deve ser comprovada através de documento do Instituto 

da Segurança Social, no prazo de um mês a contar da data de início efectivo da laboração, e no fim do período 

a que o apoio respeita. 

 

As medidas de apoio ao investimento estão sujeitas à condição de manutenção dos postos de trabalho 

criados pelo período de um ano. 

 

A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados implica o pagamento 

do montante correspondente à isenção ou redução concedidas, acrescido de juros de mora. 

 

5. Prazo 

O presente programa de apoio ao investimento económico vigora até ao dia 31 de Dezembro de 2021, de 

forma a transmitir estabilidade nas decisões e possa ser um bom motivo de atração em termos de futuro. 

 

Em qualquer momento o executivo poderá propor alterações de melhoria. 

 

O programa de apoio ao investimento abrange todas as operações urbanísticas em que não tenha sido ainda 

emitido o alvará de construção. 

 

6. Contratualização 

Os/as benefícios/as decorrentes do programa de apoio ao investimento económico são formalizados por 

escrito. 
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Divisão Administrativa e Financeira 

I. INFORMAÇÃO - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 
à 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 801.793,70 euros. 

Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental, anexam-se mapas relativos à execução 
orçamental da receita e da despesa à data de 30.11.2020 e comparação com o ano transato. 

O total dos compromissos assumidos pela autarquia e que resultam de adjudicações de bens, serviços, 
despesas com pessoal, empreitadas de obras públicas e outros, com estimativa de pagamento até 
31.12.2020, ascendem a 12.479.380,07 euros, dos quais, 5.566.018,90 euros respeitam a despesas correntes 
e 6.913.361,17 euros a despesas de capital. O pagamento está, no entanto, dependente da execução física 
dos contratos dos serviços e das empreitadas adjudicadas. 

O total dos cabimentos por adjudicar a 30.11.2020 ascende a 3.038.481,94 euros. 

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 30 de novembro de 2020 regista um montante em caixa de 5.906,79 
euros, de depósitos à ordem de 14.774.482,83 euros e de depósitos em operações de tesouraria 939.606,74 
euros, estando este montante à guarda da autarquia, mas não constitui receita própria da mesma. 

 

Marinha Grande, 21 de dezembro de 2020 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

_____________________________________ 

Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira 
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II. ÁREA DE FINANÇAS E TESOURARIA 

 

Resumo Diário de Tesouraria - 30.11.2020 
  

  

 30/11/2020 

Caixa                   5 907 €  

Depósitos à Ordem         14 774 483 €  

Depósitos a Prazo  

Depósitos de Operações de Tesouraria               939 607 €  

         15 719 996 €  

 

 

RESUMO DA RECEITA 
      

      

 01-01-2019 a 
30-11-2019 

01-01-2020 a 30-11-
2020 

Variação 

Receitas Correntes 
19 024 

775 € 
58,3% 20 345 320 € 60,6% 6,9% 

Receitas de Capital 
907 

476 € 
2,8% 1 565 542 € 4,7% 72,5% 

Outras Receitas 
12 720 

875 € 
39,0% 11 663 650 € 34,7% -8,3% 

Total da Receita 
32 653 

127 € 
100% 33 574 512 € 100% 2,8% 
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RESUMO DA RECEITA 

      
      

RECEITAS CORRENTES 
01-01-2019 a 30-11-

2019 
01-01-2020 a 30-11-

2020 
Variação 

Impostos Diretos       7 232 747 €  
38,0

% 
8 262 910 € 40,6% 14,2% 

Impostos Indiretos          209 913 €  1,1% 288 472 € 1,4% 37,4% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades          146 177 €  0,8% 188 480 € 0,9% 28,9% 

Rendimentos de Propriedade             40 222 €  0,2% 22 547 € 0,1% -43,9% 

Transferências Correntes       5 641 534 €  
29,7

% 
6 263 098 € 30,8% 11,0% 

Venda de Bens e Serviços Correntes       5 695 399 €  
29,9

% 
5 296 126 € 26,0% -7,0% 

Outras Receitas Correntes             58 784 €  0,3% 23 687 € 0,1% -59,7% 

Total da Receita 19 024 775 € 100% 20 345 320 € 100% 6,9% 
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RESUMO DA RECEITA 
  

      
      

RECEITAS DE CAPITAL 01-01-2019 a 30-11-2019 
01-01-2020 a 30-11-

2020 
Variação 

Venda de Bens de Investimento           146 300 €  16,1%                      -   €  0,0% -100,0% 

Transferências de Capital           761 176 €  83,9% 1 557 891 € 99,5% 104,7% 

Activos Financeiros                      -   €  0,0%                      -   €  0,0%  

Passivos Financeiros                      -   €  0,0%                      -   €  0,0%  

Outras Receitas de Capital                      -   €  0,0%               7 651 €  0,5%  

Total da Receita 907 476 € 100% 1 565 542 € 100% 72,5% 
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RESUMO DA RECEITA 
 
  

      
      

OUTRAS RECEITAS 
01-01-2019 a 30-11-

2019 
01-01-2020 a 30-11-2020 Variação 

Reposições não abatidas nos pagamentos                16 501 €  0,1%                   24 202 €  0,2% 46,7% 

Saldo da Gerência Anterior        12 704 374 €  99,9%           11 639 448 €  99,8% -8,4% 

Total de Outras Receitas        12 720 875 €  100%           11 663 650 €  100% -8,3% 
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RESUMO DA DESPESA 
  

       
       

DESPESAS CORRENTES 
01-01-2019 a 30-11-

2019 
01-01-2020 a 30-11-

2020 
Variação  

Despesas com o Pessoal 5 495 068 € 39,8% 5 379 833 € 40,8% -2,1%  

Aquisição de Bens e Serviços 6 348 531 € 46,0% 6 124 538 € 46,4% -3,5%  

Juros e Outros Encargos 6 621 € 0,0% 43 109 € 0,3% 551,1%  

Transferências Correntes 1 251 705 € 9,1% 1 016 325 € 7,7% -18,8%  

Subsídios 402 869 € 2,9% 375 715 € 2,8% -6,7%  

Outras Despesas Correntes 301 195 € 2,2% 252 422 € 1,9% -16,2%  

Total da Despesa 13 805 989 € 100% 13 191 941 € 100% -4,4%  
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RESUMO DA DESPESA 

      
      

DESPESAS DE CAPITAL 
01-01-2019 a 30-11-

2019 
01-01-2020 a 30-11-

2020 
Variação 

Aquisição de Bens de Capital 2 800 895 € 85,4% 3 923 980 € 89,0% 40,1% 

Transferências de Capital 221 727 € 6,8% 277 300 € 6,3% 25,1% 

Ativos Financeiros  0,0%  0,0%  

Passivos Financeiros 257 036 € 7,8% 209 444 € 4,7% -18,5% 

Outras Despesas de Capital  0,0%  0,0%  

Total da Despesa 3 279 658 € 100% 4 410 724 € 100% 34,5% 
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III. FATURAS  

 

COD. 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 

SUPERIOR TOTAL 

5 CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA 11.743,98 
                11.743,98 

31 BP PORTUGAL - COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, 
S.A. 

4.078,29 

        

4.078,29 

178 GASOGÁS - TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA, LDA 

630,96 
        

630,96 

184 JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA. 7.931,85 409,49       8.341,34 

254 M. J. ROSA, LDA. 3,75         3,75 

292 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

14,38 
        

14,38 

311 TAVARES, LDA.       143,37   143,37 

382 ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE 
MUNICIPIOS PORTUGUESES 

4.930,10 
        

4.930,10 

557 POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA 861,75 689,40       1.551,15 

817 CEPAE - CENTRO DO PATRIMONIO DA 
ESTREMADURA 

600,00 
        

600,00 

2499 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 4.000,00         4.000,00 

2542 ASSOCIACAO HUMANITARIA 
BOMBEIROS VOLUNTARIOS MARINHA 
GRANDE 

7.300,37 

        

7.300,37 

2560 ASSOCIACAO DE ENSINO E PROMOCAO 
SOCIAL DESPORTIVO NAUTICO 
MARINHA 

8.436,94 

        

8.436,94 

  GRANDE             

2942 REBOQUES SOUSA - I LDA     49,20     49,20 

3001 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 427,85 138,44       566,29 

3226 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRACAO LOCAL 

959,45 
        

959,45 

3305 ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E 
BISELAGEM LDA 

      
356,70 

  
356,70 
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3477 ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE 
BOMBEIROS VOLUNTARIOS VIEIRA 
LEIRIA 

7.124,03 

        

7.124,03 

3629 VIA VERDE PORTUGAL -GESTAO 
SIST.ELECT.COBRANCA SA 

  
41,00 

      
41,00 

3647 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 
DA ALTA ESTREMADURA 

3.000,00 
        

3.000,00 

3973 VIEIRAMAR - EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS, S.A. 

110,00 
        

110,00 

4045 INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA 
DA SEGURANCA SOCIAL 

57.466,93 
        

57.466,93 

4519 TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA 
MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL 
S.A. 

41.746,08 41.746,08 

      

83.492,16 

5159 SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO 
AMBIENTE, S.A. 

  
36.783,71 37.189,23 

    
73.972,94 

5257 PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA 629,59 194,55       824,14 

5536 ICOM-COMISSAO NACIONAL 
PORTUGUESA/MUSEU NACIONAL ARTE 
ANTIGA 

288,00 

        

288,00 

5574 S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL DE 
SINALIZACAO VERTICAL, LDA 

110,70 
        

110,70 

5658 BRICANTEL - COMERCIO MATERIAL 
ELECTRICO DE BRAGANCA, LDA 

28.545,47 
        

28.545,47 

5667 LUSIFOR, LDA. 13.776,00         13.776,00 

6931 MG-RADIO E COMUNICACAO DA 
MARINHA GRANDE, LDA. 

  
984,00 

      
984,00 

7463 GRIFIN-SOLUÇÕES SISTEMAS 
INFORMATICOS LDA 

163,59 
        

163,59 

7540 AMBIPOMBAL - RECOLHA DE RESIDUOS 
INDUSTRIAS, LDA. 

24,80 
        

24,80 

7763 CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 
SA 

    
18.749,98 

    
18.749,98 

7845 JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE-
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 

1.859,76 
        

1.859,76 

7974 CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL 
ATRIUM SITO R.PORTAS VERDES E 
ESTRADA S 

  

1.682,37 

      

1.682,37 

  PEDRO MOEL             

8824 AMPS ASSISTENCIA TECNICA E 
CLIMATIZACAO LDA 

610,57 
        

610,57 

9170 GLOBALAB - ENSAIOS QUIMICOS E 
MICROBIOLOGICOS, S.A. 

492,00 984,00 
      

1.476,00 
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9245 FRANCLIN AGOSTINHO DOS SANTOS 249,02         249,02 

9505 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES 281,66 70,96       352,62 

10998 AMERICO ALVES - COMERCIO 
INTERNACIONAL, SA 

8,06 
        

8,06 

11717 OCTALIMPA,LIMPEZAS UNIPESSOAL, 
LDA 

615,00 
        

615,00 

12298 FUCOLI-SOMEPAL-FUNDICAO DE 
FERRO, S.A. 

  
523,35 

      
523,35 

12612 UNISELF-SOCIEDADE DE 
RESTAURANTES PUBLICOS E 
PRIVADOS, SA 

  

50.237,58 

      

50.237,58 

13567 C PEÇAS - AUTOMÓVEIS E 
ACESSÓRIOS, LDª. 

71,57 
        

71,57 

15380 ASC - ARTIGOS SANITÁRIOS DO 
CENTRO, LDª. 

70,11 
        

70,11 

16018 RONSEGUR RONDAS E SEGURANÇA LDA 7.626,00         7.626,00 

16248 ROBALO - UTILIDADES DOMESTICAS E 
HOTELARIAS, SA 

162,61 2.807,47 
      

2.970,08 

16388 MELIS - MONTAGENS ELÉCTRICAS DO 
LIS, LDA 

915,12 
        

915,12 

17709 PATRICIA ANDREIA FERREIRA 
SACRAMENTO VASCONCELOS 

700,00 
        

700,00 

18702 INSPECENTRO - INSPECÇÃO 
PERIÓDICA DE VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS, SA 

63,00 

        

63,00 

18763 CIMRL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE 
LEIRIA 

5.000,00 11.064,97 

      

16.064,97 

19755 INSTITUTO DOS REGISTOS E DO 
NOTARIADO - IP 

    
15,00 

    
15,00 

19915 ECOFORTUNATO, LDª. 1.771,20         1.771,20 

20335 INFORDIO - UNIPESSOAL, LDA     1.300,60 533,64 186,84 2.021,08 

20488 SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE 
TRANSITO, ESTACIONAMENTO E 
COMUNICACOES, SA 

2.318,55 

        

2.318,55 

21174 MARCO ANTÓNIO DUARTE ALVES 
LARANJEIRA 

5.399,90 
        

5.399,90 

21933 HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL LDA 60,89         60,89 

22959 CRISTOVÃO MIGUEL DUARTE 
UNIPESSOAL LDA 

2.445,97 
        

2.445,97 

23461 FTC - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA 1.476,00         1.476,00 
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24597 AMERICANA - PAPELARIA SA 23,99 
        

23,99 

25032 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO 
DE ENERGIA, S.A. 

600,07 1.388,13 
  

8,31   
  

    
  

1.996,51 

25127 BIGBRAND PUBLICIDADE, LDA. 150,06           150,06 

26486 RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS 
E COMUNICAÇÕES, S.A. 

        
37.392,00 

  
37.392,00 

27343 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 
IP 

16.469,45 
          

16.469,45 

27440 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 
ADUANEIRA 

115.893,06 1.645,98 
        

117.539,04 

27495 SCHMITT - ELEVADORES LDA 495,93           495,93 

28870 ALFREDO MOREIRA SILVA E FILHOS 
LDA 

5.087,58 
          

5.087,58 

29674 LPM COMERCIO AUTOMOVEL SA 128,69 3.149,04         3.277,73 

29949 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S A 
-SUCURSAL EM PORTUGAL 

7.251,40 
          

7.251,40 

30792 HABITINTAS TINTAS DERIVADOS E 
REPRESENTAÇÕES LDA 

299,99 
          

299,99 

31872 TERRAÇOS DA CAPITAL - 
IMOBILIÁRIA, LDA. 

          
1.887,27 1.887,27 

31875 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO 
SISTEMA DE SAÚDE, I.P. 

7.309,92 
          

7.309,92 

32047 PATRICIA MACHADO FRANCISCO 350,00           350,00 

32177 ECOGRANDE UNIPESSOAL LDA   723,45         723,45 

34260 MARTA ISABEL SILVA GOMES 700,00           700,00 

34311 HELOISA PAULA PEREIRA OLIVEIRA 
CRAVID 

700,00 
          

700,00 

35923 CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA 
AVENIDA DA LIBERDADE N 2 

120,00 
          

120,00 

36121 WILLIS - CORRETORES DE SEGUROS, 
S.A. 

788,96 
      

860,70 
  

1.649,66 

36129 BRICOCAPITÃO - UNIPESSOAL, LDA. 137,32           137,32 

36195 SETCONTROL PROJECTO E CONTROL 
INDUSTRIAL, LDA. 

2.214,00 
          

2.214,00 

36259 FUSICABO - MONTAGENS 
ELÉCTRICAS, LDA 

188,19 
          

188,19 

36947 AUTO IDEAL FONTE NOVA LDA 76,28           76,28 

37040 ARUNCAUTO - AUTOMOVEIS SA 3.961,49           3.961,49 
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37220 GLOBALPETROLEOS - DERIVADOS DO 
PETROLEO S.A. 

424,52 
          

424,52 

37346 REI & REI LDA 1.233,08           1.233,08 

37419 MADEIRO PLACA SOCIEDADE 
COMERCIAL AGLOMERADOS MADEIRA 
LDA 

290,59 

          

290,59 

37500 VMSEGURANÇA PRIVADA VIGILANCIA 
E MOTIVAÇÃO LDA 

12.753,87 
          

12.753,87 

37909 STAGE CONCEPT, LDA 4.076,58           4.076,58 

38058 LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA LDA 

20.557,93 
          

20.557,93 

38085 CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 
DA FONTE VELHA LOTE 3 N 3 

          
129,49 129,49 

38374 SYSATLAS PORTUGAL, DIGITAL 
OFFICE SYSTEMS, LDA 

    
242,66 

      
242,66 

38641 MC BASCULANTES, LDA 381,30           381,30 

39481 DÉBORA ALEXANDRA EMIDIO 
SALVADOR 

700,00 
          

700,00 

40117 PATRÍCIA ISABEL MARTINS AFONSO 
DE CARVALHO 

406,59 
          

406,59 

40118 CARLOS ARSÉNIO CARDOSO MADALENO 899,32           899,32 

40119 BNA, BARRADAS & NETO DE ABREU, 
SOC. AGENTES DE EXECUÇÃO, SP, RL 

1.208,52 
          

1.208,52 

40120 CARLA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO 375,62           375,62 

40122 JULIA MARIA VIEIRA DA SILVA 434,16           434,16 

40124 BANCO PRIMUS SA 409,14           409,14 

40128 ANA CRISTINA DUARTE ESTEVES 401,82           401,82 

40129 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA-SECCAO 
REGIONAL 

138,11 

          

138,11 

  DO CENTRO               

40130 COFRE DE PREVIDENCIA DOS 
FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO 

16,59 
          

16,59 

40132 SINDICATO TRABALHADORES EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL 
E REGIÕES 

6,93 

          

6,93 

  AUTÓNOMAS               

40180 MARIA TERESA DA SILVA FERREIRA 436,13           436,13 

40230 ZENITHSLICE, LDA 107,15           107,15 
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40282 SÓNIA CLÁUDIA DA SILVA LOUREIRO 473,77           473,77 

40283 CLÁUDIA SÓNIA PAULO SIMÕES 
RODRIGUES 

416,13 
          

416,13 

40450 TATJANA REUTER 150,00           150,00 

40539 EVK - EXPERIENCES UNIPESSOAL LDA 6.617,40           6.617,40 

40549 UNSTOPPABLE PARADE – 
PROD&CONSULTING UNIPESSOAL, LDA 

45.803,11 
          

45.803,11 

40563 NELSON MIGUEL RODRIGUES DOS 
SANTOS 

423,13 
          

423,13 

40659 VISIONARY ADVANTAGE – 
CONSULTING LDA 

21.090,56 
          

21.090,56 

40665 DOMO FUN GRASS PORTUGAL, LDA. 14.680,21           14.680,21 

40745 MARINA HELENA PATRICIO DOS 

SANTOS 
      

442,92 
    

442,92 

40895 CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA 700,00           700,00 

40901 CÁTIA SOFIA SIMÕES SANTOS 700,00           700,00 

40902 ANDRÉ FILIPE TAVARES VICENTE 1.400,00           1.400,00 

40906 NUNO ALEXANDRE RIBEIRO 
FERNANDES 

700,00 
          

700,00 

40909 SÓNIA MARIA LETRA PEDRA 1.400,00           1.400,00 

40910 BRUNA DANIELA NUNES DE SOUSA 
PINTO 

700,00 
          

700,00 

40911 OLENA BLAGODYR 700,00                 700,00 

40920 MARIO BRITO PUBLICAÇÕES 
UNIPESSOAL LDA 

450,00 450,00 

40934 JÉSSICA BRANCO LOPES FERREIRA 700,00 700,00 

40935 MANUEL JOSÉ CABÊDO E LENCASTRE DE 
OLIVEIRA 

638,73 638,73 

40936 NEIDE TATIANA DA SILVA GOUVEIA 300,00 300,00 

40937 LUANA OLIVEIRA CASCALHEIRA 1.000,00 1.000,00 

40969 ANTICIMEX PORTUGAL LDA 1.992,60 1.992,60 

40985 TARAS KABAL 700,00 700,00 

 TOTAL GERAL 547.041,82 155.263,97 57.546,67 1.484,94 186,84 38.252,70     2.016,76 801.793,70 
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Divisão Qualidade de Vida 

I. ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS 

Estiveram em execução 21 contratos de empreitada. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

CP N.º 04/2020 REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DA CERCA 77 431,15 €

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 €

CP N.º 13/2020

EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA

MARINHA GRANDE - 2020 124 020,00 €

CP N.º 14/2020 REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS 143 381,75 €

CP N.º 17/2020 CAMPO MULTIDESPORTIVO PRAIA DA VIEIRA 31 259,40 €

CP N.º 21/2020 INSTALAÇÃO DE CAIS FLUTUANTE NA FOZ DO RIO LIZ 45 071,20 €

CP N.º 22/2020

OP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS

ÁGUAS BALNEARES DA PRAIA VELHA E PEDRA NEGRAS 42 151,96 €

CP N.º 23/2020

OP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS

ÁGUAS BALNEARES DA PRAIA VIEIRA NORTE 23 014,19 €

CP N.º 24/2020

OP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS

ÁGUAS BALNEARES DE S. PEDRO DE MOEL 27 477,85 €

CPRÉVIA N.º 04/2020

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA

GRANDE NO PAVILHÃO 2 DO PME 101 707,00 €

CP N.º 18/2020 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL 181 457,27 €

CP N.º 25/2020 

REABILITAÇÃO PROFUNDA DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO NA ESCOLA

GUILHERME STEPHENS 42 283,40 €

CP N.º 29/2020

CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA

DO ACEIRO 224 671,66 €

CP N.º 30/2020

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA NA RUA DO BREJO - FIGUEIRAS 110 439,35 €

CP N.º 19/2020 CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1 177 924,71 €

OBRAS EM EXECUÇÃO

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)
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- Aspetos da execução da obra de “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL”. 

 

 

 

- Aspetos da execução da obra de “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aspetos da execução da obra de “REABILITAÇÃO PROFUNDA DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO NA ESCOLA GUILHERME STEPHENS”. 
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- Aspetos da execução da obra de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - 
FASE 2”. 

 

 

 

- Aspetos da execução da obra de “CAMPOS MULTIDESPORTIVO PRAIA DA VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ASPETOS DA EXECUÇÃO DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL” 

 

 

 

- Aspetos da execução da obra de “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL” 
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- Aspetos da execução da obra de “OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA NAS ÁGUAS BALNEARES 

DE S. PEDRO DE MOEL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram registados 8 contratos de empreitada que se encontram adjudicados e que aguardam a marcação da 

respetiva consignação. 

 

 

Foram executados e concluídos 6 contratos de empreitada. 

 

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

CP N.º 11/2019

REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L/M DE HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36

FOGOS - CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE 997 033,03 €

CP N.º 21/2019

REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE

CASAL DE MALTA 538 480,00 €

CP N.º 02/2020

REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA

GRANDE 1 561 392,24 €

CP N.º 03/2020 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 333 345,38 €

CP N.º 05/2020

OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA

JOÃO PEREIRA VENÂNCIO 385 749,58 €

CP N.º 09/2020 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2 371 203,54 €

CP N.º 12/2020

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E

TOJEIRA - FASE 3 275 415,16 €

OBRAS ADJUDICADAS POR CONSIGNAR

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)

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

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

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

CP N.º 27/2020 REABILITAÇÃO DA RUA CAMPOS DO LIZ – VIEIRIA DE LEIRIA 81 214,40 €

ADS N.º 02/2020 BENEFICIAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO CENTRO EMPRESARIAL 2 533,40 €

CPRÉVIA N.º 05/2020

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DO MEMORIAL À ESCOLA ANTIGA -

VIEIRA DE LEIRIA 31 800,00 €

OBRAS CONCLUÍDAS

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)
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- Aspetos finais da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

encontram-se apontados no gráfico seguinte. 
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II. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Área de Infraestruturas Viárias 

Foram satisfeitos 116 pontos de serviços para tapamento de covas com recurso a misturas betuminosas a 
frio. 
 

 
 
 
Foram substituídos 41 sinais existentes na via pública e colocados 8 sinais novos. 
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Foram exarados 12 pareceres, no âmbito de pedidos de ocupação da via pública apresentados por 
operadores privados. 
 

 
 

Foram informadas 10 participações de ocorrências na via pública. 

 

 

Área de Infraestruturas de Abastecimento de Água 

Entre setembro e novembro foram identificadas e reparadas 60 roturas: 
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Foram realizados 19 ramais domiciliários de abastecimento de água: 

 

Foram substituídas 71 válvulas de seccionamento em ramais domiciliários: 

 

O gráfico seguinte indica as ações desenvolvidas no âmbito da gestão do parque de contadores. 

 
 
Nos meses de outubro e de novembro foram realizadas 106 verificações extraordinárias, por solicitação do 
DMC, no âmbito de pedidos de refaturação ao escalão de rotura. 
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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. 

 

 

 

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 6 6 0

PCQA CR2 2 2 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

CR1 13 13 0

PCQA CR2 9 9 0

Inspeção 1 1 0

PCO 0 0 0

CR1 11 11 0

PCQA CR2 8 8 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

CR1 10 10 0

PCQA CR2 3 3 0

Inspeção 1 1 0

PCO 0 0 0

CR1 13 13 0

PCQA CR2 6 6 0

Inspeção 3 3 1
Bactéria  

col i formes: 2 (1)
0

PCO 0 0 0

CR1 10 10 1
Bactéria  

col i formes: 1 (1)
0

PCQA CR2 4 4 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

CR1 5 5 0

PCQA CR2 4 4 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

set 2020

out 2020

nov 2020

dez 2020

(1) As análises de verificação não confirmaram o incumprimento 

mar 2020

abr 2020

mai 2020

jul 2020

ago 2020

jun 2020

jan 2020

fev 2020



38 

 

Área de Infraestruturas de Saneamento 

Durante os meses de setembro, outubro e novembro foram identificadas e realizadas 97 ações de limpeza e 

desobstrução na rede de coletores. 

 

Foram executados 27 ramais domiciliários de saneamento doméstico. 

 

Foi assegurada a ligação de 112 ramais domiciliários à rede pública de drenagem de águas residuais 

domésticas. 
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Área de infraestruturas elétricas e iluminação pública 

Foram satisfeitos 55 pedidos de intervenção, cuja distribuição por tipologia de instalação se encontra 

discriminada no gráfico seguinte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
As ações de manutenção desenvolvidas durante os meses de junho, julho e agosto foram na sua maioria 
corretivas. 

 
Foram reportados para a EDP 8 pedidos para a colocação de pontos de Iluminação pública novos e 29 

situações de avaria. 
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- Aspetos dos trabalhos da obra de “Substituição da iluminação no Pavilhão n.º 1, n.º 2 e parque estacionamento do PME” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- Aspetos dos trabalhos da obra de “Substituição da iluminação Pública na Praia da Vieira – 1ª Fase” 
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Área dos serviços urbanos 

O serviço de recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos é assegurado no âmbito do contrato de prestação de 

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

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

recolha seletiva. 

 

 

 

No âmbito do serviço de despejo de fossas, durante os meses de setembro, outubro e novembro, foram 

recolhidos 6.475,00 m3 de efluente doméstico. 

 



42 

 

Serviço Médico Veterinário 

 
Higiene, Saúde e Bem Estar Animal 
 
Foi realizada 1 vistoria para efeitos de licença de funcionamento de Centros de Atendimento Médico 
Veterinário. 
 
Foram realizadas 20 inspeções de controlo da higiene, saúde e do bem-estar animal, no seguimento de 
reclamações e/ ou denúncias. 
 

 

 

Centro de Recolha Oficial (CRO) 
Desde o início do ano deram entrada no CRO 84 animais. 
 

 
 
No mesmo período foram adotados 55 animais, restituídos aos seus detentores 13 animais e eutanasiados 
4 gatos (vítimas de atropelamento e /ou doença prolongada, em visível estado de sofrimento). Foram 
registadas 2 mortes por causa natural (1 cão e 1 gato). 
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Foi efetuada a avaliação e acompanhamento clínico de 5 canídeos agressores por suspeita de raiva 
(sequestro sanitário). 
 
Foram esterilizados 227 animais. 

 
 
Dos 194 gatos esterilizados, 160 pertencem a colónias de gatos errantes. 
 

Foram recolhidos, na via pública, pelos serviços veterinários municipais, 23 cadáveres de animais. 
 

 
 
Foram encaminhados para incineração 200 cadáveres de animais. 
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Profilaxia da Raiva e outras Zoonoses – Vacinação antirrábica e identificação eletrónica de 
animais de companhia 
 
No âmbito da campanha de vacinação oficial foram vacinados 153 cães e foram efetuadas 62 identificações 
eletrónicas de cães e respetivos registos na base de dados oficial do SIAC (Sistema de Identificação de 
Animais de Companhia). 
 

Outras atividades  
 
Receção/ acompanhamento de um aluno de mestrado do curso de medicina veterinário no âmbito de 
estágio curricular. 

 
Colaboração ao longo de todo o ano com o município de Leiria na realização de diversas atividades, 
nomeadamente na execução da campanha de vacinação e identificação eletrónica de cães e realização de 
vistorias oficiais. 
 
 

III. OUTRAS AÇÕES 

Foi assegurado o controlo dos contratos de aquisição de bens e/ ou de serviços a seguir indicados: 

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

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

✓ Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros municipais 

✓ Reparações elétricas nas viaturas municipais  

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

✓ Serviços de inspeção técnica das viaturas municipais  

✓ Serviços de reparação de furos das viaturas municipais  

✓ Reparações mecânicas nas viaturas municipais  

✓ Utilização de portagens da Via Verde 

✓ Aluguer de garrafas de oxigénio, acetileno e ar líquido 

✓ 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 

✓ Aquisição de serviços de limpeza e desmatação de terrenos municipais 

✓ Aquisição de serviços de recolha de efluentes domésticos no Concelho da Marinha Grande 
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Divisão Modernização e Capacitação 

 

I. BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE  

 

ATENDIMENTOS 
 

Nº Atendimentos 3.711 

Tempo médio de espera 12m15s 

 
 

 

LICENÇAS EMITIDAS: 
 

Licenças Especiais Ruído 2 

Licenças Instalação e 
Funcionamento Recintos 
Improvisados + Itinerantes 

1 

 
 

 

AUTORIZAÇÕES EMITIDAS: 
 

Realização de Eventos e 
utilização da via pública 

1 

Isenção de Taxas 2 

 
 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO  
 

Serviços Executados Quantidade NC Emitida 

Limpeza de Fossas 
608  

5644 m3  

Substituição Contadores 550  

Cortes Abastecimento Água ND  

Novos Contratos Fornecimento 150  

Leituras (Set. a Nov. 2020) 33.755  

Refaturações Escalão Rotura 74 40 

Isenções COVID Empresas 32 32 
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RECEITA ARRECADADA NO BAM – POCAL 
Período de 04/09 a 14/12 de 2020 
 

Tipo Receita Valor 

Total 1.429.431,79€ 

Alimentação escolar ND 

Cemitérios (inumações e trasladações, etc) 21.097,32€ 

Utilização dos mercados municipais ND 

Publicidade e ocupação da via pública ND 

Águas, saneamento e resíduos sólidos 1.400.369,26€ 

 
 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO – AQUAMATRIX  
Junho a Setembro 2020: 
 
 
 
 
 
 
 

II. RECURSOS HUMANOS 

PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS 
 

➢ Processamento de vencimentos 

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de setembro, outubro, novembro e 

estamos em fase de preparação do processamento de dezembro, dando-se cumprimento às normas 

legais vigentes. 

 

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

- Trabalho suplementar (743 registos); 

- Abonos diversos (338 registos) 

- Comparticipações ADSE (225 registos); 

- Faltas (684 registos); 

- Férias (26 registos); 

- Descontos diversos (67 registos) 

- Bolsa mensal/ subsídio refeição CEIS (125 registos) 

 

Registo de cadastro de 8 novos trabalhadores/beneficiários de contrato emprego inserção na 

aplicação de gestão de pessoal. 

 

No âmbito da ADSE, foram ainda realizados: 

 - 3 mapas de RO – notas de reembolso 

 - 5 novas inscrições beneficiários ADSE 

Águas, Saneamento, Resíduos Sólidos e Serviços 

Faturação Recebimentos 
1.269.070,13€ 1.257.544,96€ 
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 - 17 renovações de direitos (dependentes maiores) 

 

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

- 81 Declarações Diversas 

- 123 Ofícios, referentes: 

  - Acumulação funções – 2 

  - Diversos – 4 

  - Seguro – 2 

  - Mobilidade – 13 

  - IEFP - 2 

  - Candidaturas Espontâneas – 2 

  - Estágios - 4 

  - Procedimentos concursais - 94 

 

- 16 Informações, referentes: 

  - Vencimento (acertos CGA)– 1 

  - Candidaturas/compromisso verbas CEIS – 5 

  - Horário Flexível – 4 

  - Acumulação funções – 3 

  - Estatuto Trabalhador Estudante - 1 

  - ADSE – 2 

 

➢ Comunicação de rendimentos e retenções 

Foi preenchida e remetida através do portal das finanças, a Declaração Mensal de Remunerações – 

AT, em obediência ao disposto no artigo 119.º, n.º 1 alínea c), subalínea i) do Código do IRS, relativa 

aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020. 

Foram ainda submetidas: 

- RCI de setembro a novembro, com os descontos e contribuições para a CGA. 

- 3 ficheiros mensais com os descontos e contribuições para o CRSS, relativos aos meses de 

setembro a novembro de 2020. 

➢ Acidentes de trabalho 

No período em referência há a registar 3 acidentes de trabalho, um com uma trabalhadora da DDC 

(Assistente Operacional), que se encontra atualmente de ITA e dois com dois trabalhadores da DQV 

(Assistentes Operacionais). Relativamente aos AO da DQV, resultou um período de ITA de, 

respetivamente, 4 e 42 dias de ITA. 

 

Ocorreu igualmente um acidente com uma beneficiária de CEI, integrada na apólice de acidentes 

pessoais, que se encontra atualmente de ITA. 

  

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

 - 3 ficheiros Excel (trabalhadores CGA); 
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 - 3 ficheiros (trabalhadores Segurança Social); 

   

 

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

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

beneficiários que por diversos motivos rescindiram o contrato: 

 - N.º de CEI’s substituídos – 4 pessoas; 

 - N.º de contratos/aditamentos CEI’s elaborados – 31 contratos. 

 

 

➢ Dever de informação 

 

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

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

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

e saídas durante o 3.º trimestre de 2020. 

  

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

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

saídas, e remunerações (informação relativa ao 3.º trimestre de 2020).  

   

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

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

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

Junta de Freguesia. 

 

Foram ainda preenchidos os mapas de agosto a outubro, com os encargos mensais dos trabalhadores 

afetos à educação, no âmbito do acordo de cooperação celebrado entre o Município e a DREC. 

 

➢ Doenças profissionais 

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

doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais (7 trabalhadores 

da DQV, 2 trabalhadores da DMC, 1 da DDC e 1 da DAJ.   

 

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

trabalhadora da DQV (Assistente Operacional). 

 

Fomos notificados do reconhecimento de Doença Profissional a dois trabalhadores já aposentados 

(1 trabalhador da DDC e 1 trabalhadora da DMC), e a outros 3 trabalhadores (3 trabalhadoras da 

DDC)  

 

No período de referência há a registar 1573 faltas. 
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➢ Medicina no Trabalho 

 

No âmbito da Medicina do trabalho foram realizados exames de saúde (ECG/Audiometria/Visioteste 

e Dinamometria), pela equipa de enfermeiros da Gesaúde, nas datas: 

 . 22 de setembro (32 trabalhadores convocados); 

 . 24 de setembro (32 trabalhadores convocados); 

 . 28 de setembro (30 trabalhadores convocados); 

 . 20 de outubro (28 trabalhadores convocados); 

 . 16 de novembro (30 trabalhadores convocados); 

 

Seguidamente, foram realizados exames iniciais, periódicos e ocasionais, pelo médico do trabalho, 

nas datas que se indicam: 

 . 1 de outubro (a 19 trabalhadores); 

 . 5 de novembro (a 13 trabalhadores); 

 . 13 de novembro (a 18 trabalhadores) 

 . 19 de novembro (a 17 trabalhadores); 

 . 3 de dezembro (a 19 trabalhadores) 

 

Por questões relacionadas com a COVID e atentas as recomendações da DGS, as análises clínicas 

passaram a ser asseguradas por laboratório de análises com sede no Concelho da Marinha Grande. 

 

➢ Aposentação 

Foram decididos 2 processos de aposentação. 

 

➢ Formação Profissional 

“Apoio às populações em tempos de pandemia”; 27 de outubro de 2020 – 4 horas - Org.ª Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil – 1 Técnico Superior do GMPC – gratuito; 

 

“Escolas de (e a) Brincar – Promoção do Direito a Brincar no 1.º CEB”, 18 de novembro – 2 horas – 

Org.ª Instituto de Apoio à Criança” - 1 Técnico Superior da DDC – gratuito; 

 

➢ Estágios  

Estágio curricular do Curso de Mestre em Medicina Veterinária da Escola Universitária Vasco da 

Gama, para a Divisão de Qualidade de Vida – Centro de Recolha Oficial; 

1 formando 

 

Estágio curricular II do Curso de Licenciatura em Serviço Social do Instituto Superior de Ciências 

Socias e Políticas – Universidade de Lisboa, para a Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – área 

de promoção social, saúde e voluntariado; 

1 formando 
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➢ Procedimentos Concursais 

 

i. Procedimentos com o método de seleção avaliação psicológica realizada:  

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior (área de competência Gestão Urbanística– 

arquitetura - Ref.ª 15/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior (área de competência Gestão Urbanística – 

engenharia civil - Ref.ª 16/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior (Planeamento e projetos– arquitetura - 

Ref.ª 17/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior (Planeamento e Projetos – engenharia civil 

- Ref.ª 18/RH/2019); 

 

ii. Procedimentos a aguardar realização do método de seleção avaliação psicológica, a qual 

já se encontra adjudicada a entidade especializada pública, aguardando-se agendamento 

das mesmas 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Técnico – Divisão de Modernização e Capacitação 

(Back-office Balcão de Atendimento ao Munícipe – Ref.ª 20/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Técnico – Divisão de Modernização e Capacitação 

(Front-office Balcão de Atendimento ao Munícipe – Ref.ª 19/RH/2019); 

 

iii. Procedimentos em que o júri realizou o 1.º método de seleção - prova escrita de 

conhecimentos: 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior – Gabinete de apoio ao empresário e 

empreendedorismo (Ref.ª 1/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Técnico Superior (área de competência Recursos Humanos – 

Ref.ª 14/RH/2019); 
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iv. Procedimentos em que o júri realizou o 2.º método de seleção – entrevista profissional de 

seleção: 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 3 postos de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Operacional – Divisão de Qualidade de Vida 

(Infraestruturas viárias – Ref.ª 8/RH/2019); 

 

v. Procedimentos com o 2.º método de seleção – entrevista profissional de seleção, 

agendado: 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 2 postos de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Operacional - Divisão de Qualidade de Vida 

(Serviços gerais/pintura – Ref.ª 9/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 6 postos de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Operacional – Divisão de Qualidade de Vida 

(Serviços Urbanos – Ref.ª 10/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 2 postos de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Operacional - Divisão de Qualidade de Vida 

(Centro de recolha oficial – Ref.ª 11/RH/2019); 

o Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho por tempo 

indeterminado na categoria de Assistente Operacional – Divisão Jurídica de Apoio (Mercados 

e Feiras - Ref.ª 12/RH/2019). 

 

vi. Abertura de novos procedimentos concursais:  

o Procedimento concursal a termo resolutivo certo para técnico superior – Projeto de 

combate ao insucesso escolar – Nutricionista (REF.ª 1/RH/2020) – em fase de análise de 

candidaturas; 

o Procedimento concursal a termo resolutivo certo para técnico superior – Projeto de 

combate ao insucesso escolar – Psicólogo (REF.ª 2/RH/2020) – em fase de análise de 

candidaturas; 

o Procedimento concursal a termo resolutivo certo para técnico superior – Projeto de 

combate ao insucesso escolar – Terapeuta da Fala (Ref.ª 3/RH/2020) – em fase de análise 

de candidaturas; 
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o Procedimento concursal a termo resolutivo certo para técnico superior – Projeto de combate ao 

insucesso escolar – Mediador Intercultural (REF.ª 4/RH/2020) – em fase de análise de 

candidaturas; 

o Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para técnico superior – 

Biologia/engenharia biológica (REF.ª 5/RH/2020) – candidaturas até 30/12/2020. 

 

➢ Procedimentos de mobilidade 

i. Procedimento de mobilidade interna na categoria de dois técnicos superiores, licenciados 

em engenharia civil, para a Divisão de Qualidade de Vida 

   

A única candidata admitida ao procedimento, iniciou funções em 1 de dezembro de 2020. 

 

ii. Procedimento de mobilidade interna na categoria de um assistente técnico, para a Divisão 

de Desenvolvimento da Cidadania – Área de Intervenção Cultural (Arquivo Municipal) 

   

Aguardamos autorização do serviço de origem. 

 

iii. Procedimento de mobilidade interna na categoria de um assistente técnico, para a Divisão 

de Modernização e Capacitação – Área de Competência Recursos Humanos 

   

A única candidata ao procedimento declinou por pretender no curto espaço de tempo mobilidade 

para a categoria de técnica superior. 

 

iv. Procedimento de mobilidade interna na categoria de um técnico superior, licenciado em 

engenharia dos recursos naturais e ambiente, para o Gabinete Municipal de Proteção Civil 

   

Aguardamos autorização do serviço de origem. 

 

➢ Ciclo anual de gestão 

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

para 2021 (e anos seguintes), que integrou a proposta de instrumento previsionais.  
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Divisão Gestão do Território 

I. ÁREA DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

Plano Diretor Municipal - Revisão 

➢ Introdução da informação alfanumérica e geográfica das sugestões/contributos à Revisão do 

Plano Diretor Municipal entregues na Câmara Municipal, na respetiva base de dados 

geográfica para análise futura, com disponibilização desta informação à empresa que se 

encontra responsável pelos trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal. 

➢ Em colaboração com os serviços da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, foram 

solicitadas aos agrupamentos de escolas informações necessárias à elaboração da Carta 

Educativa, com posterior disponibilização dos elementos à empresa responsável pelos 

trabalhos. 

➢ Realização de uma reunião de trabalho com o Executivo da Câmara Municipal, no dia 23 de 

outubro, relativa ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande - 

apresentação da Estratégia de Desenvolvimento. 

➢ Realização de uma reunião de trabalho com a empresa responsável pelos trabalhos de Revisão 

do Plano Diretor Municipal, no dia 4 de novembro. 

➢ Em colaboração com a empresa responsável pelos trabalhos de ‘Delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) para o concelho da Marinha Grande’, foi elaborado o Relatório 

Preliminar de Ponderação aos pareceres enviados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro e pela Agência Portuguesa do Ambiente, à Proposta 

Preliminar de Delimitação da REN Bruta enviada, para resposta às questões levantadas por 

estas entidades, tendo sido igualmente solicitado a estas entidades informação relativa à 

estratégia a seguir para a delimitação dos Ilhéus e rochedos emersos no mar, considerando 

que nos pareceres é solicitada a delimitação desta tipologia de REN. 

➢ Elaboração de propostas internas para as futuras zonas industriais e para a delimitação dos 

aglomerados urbanos. 

➢ Disponibilização de informação geográfica à empresa responsável pelos trabalhos de Revisão 

do Plano Diretor Municipal. 

 

Sistemas de informação geográfica 

✓ Elaboração de informações técnicas e emissão de certidões, nomeadamente: certidões de 

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

✓  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. 

✓ 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. 

✓ Preparação de elementos para submissão de candidatura ao AVISO N.º CENTRO 62-2020-10 – 

Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública – Cadastro Simplificado. 

Foram preparados os seguintes documentos: (1) Memória descritiva e justificativa, com a 

justificação da necessidade e oportunidade da realização da operação, os objetivos, os 

recursos humanos afetos, uma descrição das atividades, o cronograma, os indicadores de 

realização e de resultados e ainda um plano de comunicação a desenvolver no decurso da 

implementação da operação e na sua conclusão outros dados que considerássemos 

relevantes; (2) Orçamento a várias empresas para a implementação deste projeto; (3) 

Orçamentos para aquisição de material informático necessário à implementação do projeto; 

(4) Acordo de colaboração interinstitucional com o Centro de Coordenação Técnica (CMMG, 

IRN, I. P. e eBUPI); (5) Currículo dos elementos da equipa técnica que irá estar diretamente 

envolvida no projeto (6) Preenchimento do ficheiro Excel do Referencial de Análise de Mérito 

da Operação - Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do 

Sistema de Informação Cadastral Simplificado. 

✓ No âmbito do documento remetido pela arq. responsável pelo projeto Rede Cultura 2027, 

com identificação dos marcos territoriais do século XX do nosso município, foram identificados 

os processos camarários respeitantes aos edifícios e marcos territoriais contidos no 

documento, de forma à disponibilização da informação relativa aos desenhos e memórias 

descritivas dos mesmos. 

✓ De forma a dar resposta ao solicitado à DGT no despacho da Sr.ª Presidente exarado na 

I/1804/2020 da DAF – área de Património:  
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o (1) foi elaborada uma planta de localização com identificação de todos os Furos 

existentes nos Picotes em São Pedro de Moel, com referência ao número dos 

Talhões e respetiva área ocupada com a sua implantação; uma vez que não 

existia informação no SIG Municipal em colaboração com a DOV foi elaborada 

(2) uma planta de localização com a delimitação do terreno do Furo HO2 e 

indicação da respetiva área e (3) uma planta de localização com identificação 

dos equipamentos referenciados no ofício da Câmara Municipal datado de 

26/02/1982, a numeração dos Talhões da Mata Nacional e a área ocupada pelos 

referidos equipamentos. 

✓ Colaboração com a DDC na elaboração de mapas com os trajetos do camião itinerante de 

animação de natal do ano 2020 para a freguesia da Marinha Grande. 

✓ Elaboração do relatório final do PA n.º 114/2020 - Assistência Técnica ao Software Geomedia. 

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

 

II. ÁREA DE PROJETOS 

Topografia 

➢ 4 Março   Levantamento  Escola Básica Trutas 

➢ 22 Setembro  Levantamento Rua das Cavadinhas, Embra 

➢ 15 Outubro  Piquetagem de Muro. Água de Madeiros  

➢ 19 Outubro  Planta de Implantação de Escola, Fonte Santa 

➢ 2 Novembro  Levantamento Av. Dos Bombeiros, Vieira 

➢ 3 Novembro  Levantamento Rua dos Fazendeiros, Pilado 

➢ 19 Novembro  Levantamento Rua da Aventura, Embra 

➢ 24 Novembro  Localização Furo HO2, São Pedro 

➢ 25 Novembro  Levantamento Largo da República, Vieira 

➢ 3 Dezembro  Coletor Rua da Aventura, Embra 

➢  9 Dezembro  Rua do Portinho, Garcia 

 

Acompanhamento /esclarecimento Projetos 
Abertura de novos procedimentos 

i. Processo de Aquisição n.º 77/2020 da “Elaboração do projeto de execução de rotunda 
na E.N.242 ao km 9+750 (lote 1) e do projeto de execução da rua da Indústria 
Metalúrgica e infraestruturas de saneamento doméstico na rua das Cavadas e rua dos 
Pinheiros (lote 2)” 

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

ii. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 4 - Rua da Portela 
Elaborada informação para aprovação do projeto de execução. Aprovadoe em 
RC de 02 dez 2020 
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iii. “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL” - Concurso Público n.º 

18/2020  
Foi elaborado informação MO/30/2020 datada de 13 Out, para aprovação de 
trabalhos de natureza imprevisível no valor de 5.932,20 €+IVA, de natureza não 
prevista no valor de 535,00 € +IVA, de trabalhos a menos no valor de 2.674,00 € 
+IVA. 
 

iv. Abertura de Procedimento da “REABILITAÇÃO DA RUA DA ESCOLA SECUNDÁRIA- 
BOAVISTA” – Concurso Público n.º 33/2020.  

Elaboração dos Relatórios Preliminar e Final de análise de propostas 
apresentadas ao concurso público n.º 33/2020 para adjudicação da empreitada 
“Reabilitação da Rua da Escola Secundária- Boavista”; 
 

v. “REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOINHAS” – Concurso Público 14/2020.  
Foi elaborado informação RV/25/2020 datada de 09 nov, para aprovação de 
trabalhos de natureza não prevista no valor de 9.382,02 € +IVA; 
 

vi. “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB NERY CAPUCHO – MARINHA GRANDE” – 
Concurso Público n.º 32/2020.  

Elaborado Relatório Final a 19 nov 2020, propondo a abjudicação à empresa 
FACHAIMPER Lda pelo valor de 138.670,97 € +IVA; 
 

vii. “INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO 
PAVILHÃO 2 DO PME” – Consulta Prévia 04/2020.  

Foi elaborado informação MF/38/2020 datada de 21 Out, para aprovação de 
trabalhos de natureza não prevista no valor de 1.425,00 € +IVA; 
 

viii. “PEDU – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFICIO DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS 
INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS” – Concurso Público n.º 28/2020.  

Elaborado Relatório Final a 09 dez 2020, propondo a abjudicação à empresa 
MAJOR, SANTOS & FILHOS Lda pelo valor de 826.199,38 € +IVA; 
  

ix. REQUALIFICAÇÃO DOS PAVILHÕES DA ARTE XÁVEGA.  
Projeto de execução encontra-se concluído; 
 

x. REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO BALCÃO ESTAÇÃO DOS CORREIOS - PRAIA DA VIEIRA.  
Elaboração do projeto de execução e sua entrega à Junta de Freguesia de Vieira 
de Leiria para submissão de candidatura e procedimento de empreitada. 
 

xi. MERCADO DAS PEIXEIRAS - PRAIA DA VIEIRA.  
Elaboração do projeto de execução e sua entrega à Junta de Freguesia de Vieira 
de Leiria para submissão de candidatura e procedimento de empreitada. 
 

xii. BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO EM FRACÇÃO A NO EDIFICO ATRIUM – Consulta Prévia n.º 
09/2020. 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MO/38/2020 de 27 nov, no valor de 24.335,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 21dias.  
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xiii. REQUALIFICAÇÃO MURO DA EB FRANCISCO VERISSIMO – Consulta Prévia n.º 08/2020. 
Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MO/37/2020 de 13 nov, no valor de 24.900,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 60 dias.  
 

xiv. “OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO FURO DE CAPTAÇÃO AC4 PEDRULHEIRA - Ajuste 
Direto Simplificado N.º 05/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/16/2020 de 15 out, no valor de 7.248,96 € +IVA e um prazo 
de execução de 5 dias. 
 

xv. “CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS BOMBEIROS - Consulta Prévia n.º 07/2020 
Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/18/2020 de 03 nov, no valor de 38.920,55 € +IVA e um prazo 
de execução de 45 dias. 
 

xvi. “CONSULTORIA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA 
(acompanhamento trabalhos arqueológicos no CPREV 07/2020)  

Informação de abertura de procedimento prestação de serviços, através da 
informação com a referência n.º MJO/20/2020 de 12 nov, no valor de 2.000,00 
€ +IVA e um prazo de execução de 85 dias. 
 

xvii. “RECONSTRUÇÃO PARTES DO MUROS QUE RUIRAM NO TOPO NORTE E NASCENTE DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL - Consulta Prévia n.º 06/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/12/2020 de 24 set, no valor de14.000,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 30 dias. 
 

xviii. “REPARAÇÃO ESCADA DE ACESSO À COBERTURA DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES - 
Ajuste Direto Simplificado N.º 09/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/21/2020 de 09 dez, no valor de 1.930,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 5 dias. 
 

xix. “REPARAÇÕES DIVERSAS EM HABITAÇÃO SOCIAL - Ajuste Direto N.º 08/2020 
Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/16/2020 de 28 out, no valor de 10.882,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 30 dias. 
 

xx. “EXECUÇÃO DE REPARAÇÕES PONTUAIS NOS BALNEÁRIOS DOS CAMPOS DE TÉNIS - 
MARINHA GRANDE - Ajuste Direto N.º 06/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/15/2020 de 19 out, no valor de 3.825,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 10 dias. 
 

xxi. “MANUTENÇÃO E REVISÃO DE JANELAS DO PALÁCIO STEPHENS - Ajuste Direto 
Simplificado N.º 07/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/16/2020 de 22 out, no valor de 1.190,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 10 dias. 
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xxii. “REPARAÇÃO DOS WC’S PÚBLICOS DO MUSEU VIDRO - TEATRO STEPHENS - Ajuste 
Direto N.º 06/2020 

Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º MJO/21/2020 de 15 dez, no valor de 1.027,55 € +IVA e um prazo 
de execução de 4 dias. 
 

xxiii. “CONSTRUÇÃO CICLOVIA DO RIO LIS - LEIRIA - MARINHA GRANDE  
Acompanhamento e elaboração de informação para aprovação de projeto de 
execução a estar presente em RC 21 dez 2020; 
Elaboração de informação IA/27/2020 técnica detalhada dos serviços camarários, 
nos termos do RJUE, que comprova a observância da operação urbanística com 
as normas legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis, designadamente 
as constantes de instrumento de gestão territorial, do regime jurídico de 
proteção do património cultural, do regime jurídico aplicável à gestão de 
resíduos de construção e demolição, e as normas técnicas de 
construção, acompanhada do extrato das Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes do PDM, identificando a área de intervenção da candidatura. 
 

xxiv. “VEDAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL - GARCIA - Concurso Público N.º 38/2020 
Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º CS/52/2020 de 19 out, no valor de 17.125,00 € +IVA e um prazo 
de execução de 30 dias. 
Elaborado relatório preliminar e final para adjudicação. 
 
 

xxv. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS - Concurso Público N.º 40/2020 
Informação de abertura de procedimento através da informação com a 
referência n.º CS/54/2020 de 23 out, no valor de733.770,47 € +IVA e um prazo 
de execução de 8 meses. 
Entrega das 2 cedências em falta. 
 

xxvi. “REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA 
AMIEIRA - FASE 2 - Concurso Público N.º 13/2019 

Foi elaborado informação para aprovação de trabalhos de natureza não prevista 
no valor de 992,85 € +IVA e de trabalhos a menos no valor de 497,00 €+IVA. 

 

PROJETOS em elaboração  
a) Requalificação do arquivo Municipal; 

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

c) Campo de Jogos da Pedrulheira (OP 2018); 

d) Largo da Passagem – Vieira de Leiria; 

e) Elaboração do Estudo Prévio do prolongamento da rede de saneamento na Rua dos Fazendeiros - 

Pilado, para eventual ligação de habitação não servida por rede; 

f) Elaboração do Estudo Prévio do prolongamento da rede de saneamento na Rua Mestre José da 

Silva Roque Picassinos, para eventual lançamento de procedimento concursal; 

g) Elaboração do Estudo Prévio do prolongamento da rede de saneamento na Rua do Portinho - 

Garcia, para eventual lançamento de procedimento concursal; 

h) Preparação para a elaboração do Estudo Prévio do prolongamento da rede de saneamento na Rua 

da Aventura - Embra, com visita ao local com topógrafo (levantamento topográfico executado, mas 

ainda não disponibilizado); 
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i) Preparação para a elaboração do Estudo Prévio do prolongamento da rede de saneamento na Rua 

dos Pimentas e Travessa dos Pimentas - Engenho, com visita ao local com topógrafo (levantamento 

topográfico ainda não executado); 

j) Preparação para a elaboração do Estudo Prévio do escoamento do saneamento doméstico da rede 

existente na Rua dos Amieiros - Comeira. 

 

III. APOIO AOS PROJETOS 

Desenho 
Peças gráficas e escritas, projetos 
 

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

➢ Execução de passeio frente aos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 

➢ Reabilitação da rede viária na freguesia de Vieira de Leiria 

➢ Reabilitação de pavimentos na Rede Viária Municipal 

➢ Prolongamento da Rua da Várzea 

➢ Parque Municipal de Exposições – Pavimentação do Mercado de Levante 

➢ Pavimentações de gares de estacionamento e arruamento na Praia da Vieira  

(na Rua da Foz e junto Av. Marginal/Av. Pescadores) 

➢ Beneficiação de espaço de recreio coberto na EB Picassinos 

➢ Beneficiação de pavimento em fração "A" no edifício Atrium 

➢ Requalificação de cobertura da sede Adeser II, IPSS 

 

 

IV. 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 304 

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

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

pedidos de fornecimentos de fotocópias, pedidos de vistorias a infraestruturas, pedido de emissão de licença 

de construção, pedidos de concessão de autorização de utilização, pedidos de desistência, pedidos de 

informação simples ou pedidos de prorrogação.  

 

Os funcionários da Unidade de Gestão Urbanística, no seu conjunto, analisaram 114 processos/pedidos. 
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O trabalho diário de todos os elementos da Unidade de Gestão Urbanística da Divisão de Gestão do Território, 

no período a compreendido de 22 de setembro de 2020 a 14 de dezembro de 2020 período a que respeita 

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

 

 

Tabela 1 – Processos/pedidos entrados 

TIPO 

PERIODO 

TOTAL 
De 

22/09/2020 
a 

07/10/2020 

De 
08/10/2020 

a 
19/10/2020 

De 
20/10/2020 

a 
02/11/2020 

De 
03/11/2029 

a 
16/11/2020 

De 
17/11/2020 

a 
02/12/2020 

De 
03/12/220 

a 
14/12/2020 

Processos de Construção entrados 8 0 6 5 5 2 26 

Processos de Demolição entrados 0 1 0 0 0 0 1 

Processos de Alterações/Ampliação 
entrados 

2 1 3 4 2 4 16 

Processos de Legalização entrados 2 1 3 2 1 0 9 

Pedidos de alteração ao uso  2 0 1 1 0 0 4 

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 0 0 

Processos de Obras de Urbanização 0 0 1 1 0 0 2 

Processos de Alteração a Loteamento 
entrados 

0 0 1 0 0 0 1 

Pedidos de Informação Prévia entrados 1 0 1 1 1 0 4 

Comunicação de Obras Isentas de 
Controlo Prévio 8 10 4 4 3 1 30 

Pedidos de Ocupação de Via Pública - 
apoio execução de obras 3 3 2 0 0 0 8 

Aditamentos a processos 3 2 7 5 4 4 25 

Aterações em obra 0 1 1 2 1 0 5 

Especialidades  2 4 2 3 0 2 13 

Outros Pedidos Diversos* 35 28 32 28 23 14 160 

TOTAL GERAL 
66 51 64 56 40 27 304 

 

 
 

Tabela 2 – Processos/pedidos informados 

PERÍODO 
PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 
PROCESSSOS/ PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 22/09/2020 a 07/10/2020 66 22 

De 08/10/2020 a 19/10/2020 51 19 

De 20/10/2020 a 02/11/2020 64 21 

De 03/11/2029 a 16/11/2020 56 25 

De 17/11/2020 a 02/12/2020 40 19 

De 03/12/220 a 14/12/2020 27 8 
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Tabela 3 – Documentos emitidos 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 
De 

22/09/2020 
a 

07/10/2020 

De 
08/10/2020 

a 
19/10/2020 

De 
20/10/2020 

a 
02/11/2020 

De 
03/11/2029 

a 
16/11/2020 

De 
17/11/2020 

a 
02/12/2020 

De 
03/12/220 

a 
14/12/2020 

Alvarás de construção/legalização 
emitidos 

5 2 3 1 7 6 24 

Alvarás de demolição emitidos 0 0 0 0 1 0 1 

Alvarás de loteamento emitidos 0 0 0 0 0 0 0 

Alterações a licenças de loteamento 
emitidas 

0 0 0 0 0 2 2 

Alterações à licença emitidas 0 1 0 1 0 1 3 

Admissões de Comunicações 
Prévias*** 

0 0 2 1 0 0 3 

Prorrogações dos alvarás de 
construção 

2 0 0 1 0 0 3 

Alvarás de autorização de utilização 
emitidos 

9 5 7 2 0 1 24 

Alvarás de alteração de utilização 
emitidos 

1 0 0 0 1 0 2 

Alvarás de ocupação da via pública 
emitidos 

0 2 0 6 1 0 9 

Alvarás de obras de urbanização 
emitidos 

0 0 0 2 0 1 3 

Certidões emitidas 6 2 6 3 15 5 37 

 
Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia 

presentes em reunião de Câmara, entrados e despachados: 

A
N

O
 2

0
2

0
 

PERÍODO 

NÚMERO DE 
PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 
ENTRADOS 

DATA DA 
REUNIÃO 
CÂMARA 

NÚMERO DE 
PROCESSOS 

PRESENTES R.C. 

NÚMERO 
PROCESSOS/ 

PEDIDOS 
DESPACHADOS 

De 22/09/2020 a 07/10/2020 29 07/10/2020 26 13 

De 08/10/2020 a 19/10/2020 16 19/10/2020 4 7 

De 20/10/2020 a 02/11/2020 29 02/11/2020 21 9 

De 03/11/2029 a 16/11/2020 25 16/11/2020 25 14 

De 17/11/2020 a 02/12/2020 17 02/12/2020 18 2 

De 03/12/220 a 14/12/2020 11 14/12/2020 9 5 

TOTAL 127 --- 103 50 

 
Notas: 
Outros Pedidos Diversos* (Tabela I) - correspondem aos requerimentos correspondentes a pedidos de certidão, pedidos de cópias,  entrega das meras comunicações 
prévias de estabelecimentos no âmbito do licenciamento zero, pedidos de vistorias a infraestruturas, pedidos de licença de construção, pedidos de autorização de utilização, 
entrega de especialidades, pedidos de desistência, pedidos de informação simples, pedidos de prorrogação, pedido de certidão de destaque, entrega de ficha técnica de 
habitação, pedidos de averbamento, convocatórias para conferência decisória, pedidos de redução/isenção e taxas, pedidos de averbamento. 
Processos / pedidos informados ** (Tabela 2) – Contempla todas as emissões de pareceres/informações promovidas em cada período. Existem pedidos que não são objeto 
de apreciação, designadamente, os pedidos de cópias (fornecidas independentemente de despacho, sendo apenas verificada a legitimidade no momento da entrega do 
pedido) e as comunicações de início dos trabalhos (remetidas à fiscalização para acompanhamento da execução da obra) 
Admissões de Comunicações Prévias*** (Tabela 3) – Com base na data de pagamento das taxas 
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V. INTERFACE COM AS JUNTAS DE FREGUESIA 

- Apreciação dos relatórios trimestrais dos Acordos de Execução; 

- Apoio no carregamento dos elementos para empreitada na plataforma; 

- Medição e orçamento de arruamentos a intervir pela Junta de freguesia de Vieira de Leiria; 

- Estudo de alinhamentos viários. 
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Divisão Desenvolvimento da Cidadania 

I. ÁREA DA CULTURA 

 

CASA DA CULTURA 
 

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

agosto, 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 portanto numa 1ª fase todos 

aceitaram adiar os respetivos espetáculos. 

 

A programação cultural retomou a sua atividade no dia 11 de setembro, de acordo com os espetáculos 

realizados nos seguintes dias: 

 

SETEMBRO 
 

Designação do Espetáculo “Música -António Chainho  
Data e hora 11 de Setembro de 2020, 21h30 

Género  MÚSICA 
Classificação etária M/06/Anos 
Bilhetes Vendidos 52 

 
Designação do Espetáculo “Música -CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION 

Data e hora 19 de Setembro de 2020, 21h30 
Género  MÚSICA 

Classificação etária M/06/Anos 

Bilhetes Vendidos 47 

 
 
OUTUBRO 
 

Designação do Espetáculo “Música - Noiserv 

Data e hora 10 de Outubro de 2020, 21h30 

Género  MÚSICA 

Classificação etária M/06/Anos 

Bilhetes Vendidos 114 

 

Designação do Espetáculo CONCERTO PARA BEBÉS "JAZZ DE EMBALAR" C/ PIANISTA DANIEL 
BERNARDES 

Data e hora 17 de outubro de 2020, 16H00 

Género Música 

Classificação etária Dos 0 aos 3 Anos 

Bilhetes Vendidos 15 
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Designação do espetáculo TEATRO INFANTIL | AUTOZINHO DA BARCA DO INFERNO & ANIMAIS 
NOSSOS AMIGOS 

Data e hora 25 de Outubro de 2020, 17h00 

Género Teatro 

Classificação etária M/12 Anos 

Bilhetes Vendidos 25 

 

Designação do espetáculo Teatro - O Dom de Rixote 

Data e hora 29 de Outubro de 2020, 21h30 

Género Teatro 

Classificação etária M/12 Anos 

Bilhetes Vendidos 25 

 

Designação do espetáculo Teatro - O Faroleiro 

Data e hora 22 de Outubro de 2020, 21h30 

Género Teatro 

Classificação etária M/12 Anos 

Bilhetes Vendidos 25 

 

Designação do espetáculo TEATRO INFANTIL | AUTOZINHO DA BARCA DO INFERNO & ANIMAIS 
NOSSOS AMIGOS 

Data e hora 24 de Outubro de 2020, 16h00 

Género Teatro 

Classificação etária M/4 Anos 

Bilhetes Vendidos 105 

 

Designação do espetáculo LENA D’ÁGUA “DESALMADAMENTE” 

Data e hora 25 de Outubro de 2020, 17h00 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 67 

 
 
NOVEMBRO 
 

Designação do espetáculo Contado à guitarra 

Data e hora 6 de Novembro de 2020, 21h30 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 58 

 

Designação do espetáculo Festival de Jazz 

Data e hora 13 de Novembro de 2020, 21h30 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 29 
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Designação do espetáculo Festival de Jazz 

Data e hora 20 de Novembro de 2020, 21h30 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 51 

 

Designação do espetáculo Festival de Jazz 

Data e hora 21 de Novembro de 2020, 21h30 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 50 

 

Designação do espetáculo Música -Gala de Fado  

Data e hora 27 de Novembro de 2020, às 20 h 30 

Género Música 

Classificação etária M/6 Anos 

Bilhetes Vendidos 113 

 
Em valores absolutos a Casa da Cultura Teatro Stephens após a reabertura no dia 11 de setembro registou 
os seguintes resultados: 
 

Número de Espetadores Set Out Nov Total 

Total 99 376 301 776 

 

 
 
EVENTOS 
 
 
MARINHA GRANDE - NATAL EM MOVIMENTO 
De 28 de novembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 
Este ano, e não obstante as restrições e orientações impostas pela Direção-Geral de Saúde, no que respeita 

à realização de eventos, a Câmara Municipal da Marinha Grande faz questão de assinalar esta época festiva 

e para tal preparou um conjunto de iniciativas, de caráter itinerante, de forma a proporcionar a todos a 

oportunidade de viverem o Natal com a devida segurança, mas com toda a magia e espírito natalício que a 

época merece, pretendendo assim transmitir um sentimento de esperança e alento num momento tão 

conturbado da vida de todos. 

De forma a descentralizar as atividades, para evitar a aglomeração de pessoas, apostou-se na realização de 

animação de caráter itinerante, em movimento, que circulará pelas ruas e espaços mais emblemáticos da 

nossa cidade, de forma a animar toda a população do nosso concelho, esteja dentro ou fora de casa e o 

público em geral que nos pretenda visitar nesta época. 

A programação das atividades foi efetuada em conformidade com as orientações da Direção-Geral da Saúde, 

nomeadamente, no que se refere às regras de distanciamento físico e uso de proteção individual. 
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PROGRAMA 

MARINHA GRANDE 

 

Sábado - 28 de novembro 

17h00 às 19h00 – Performance MulticolorLed 

Parque da Cerca e Ruas do centro 

Uma animação em andas com muita cor e luz, cheia de dinamismo, movimento e boa disposição. 

 

 
 

17h00 - Abertura do Presépio Tradicional de Filipe Ferreira, seguida da Ligação da Iluminação e Decoração 

de Natal da Cidade 

Receção do Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro - Edifício da Resinagem 

Patente de 28/11/2020 a 10/01/2021  

Horário | De terça a domingo - das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 

 

O Presépio Tradicional de Filipe Ferreira regressa pelo 6º ano consecutivo ao Edifício da Resinagem. Com 

uma área de cerca de 50 metros quadrados, composto por mais de um milhar de peças, onde se incluem 

inúmeras peças e acessórios criados pelo autor, compondo uma verdadeira aldeia em miniatura, mantendo 

sempre no centro da representação a essência desta data, o Nascimento de Jesus.  Outra característica deste 

Presépio Tradicional único é a representação de muitos usos, costumes e tradições portuguesas.  

Para a edição de 2020 foram elaboradas novas peças, entre elas destacam-se a banca de frutas e legumes, 

com a vendedora em movimento e os lenhadores a serrar lenha, e diversas melhorias e aperfeiçoamentos 

noutras peças. 
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Iluminação e Decoração de Natal  

Distribuída por cerca de 45 locais do concelho, com a utilização de mais de 670 elementos decorativos, com 

destaque para a esplêndida Árvore de Natal de 22 metros de altura, com acesso ao seu interior e a grande 

novidade deste ano, as espetaculares instalações infantis, no Parque da Cerca. 

 

Domingo - 06 de dezembro 

Parque da Cerca  

14h00 às 17h00 – Equipamento de diversão - “Air Bungee” 

 

15h00 às 17h00 - Photo Booth – “Foto de Natal” 

Os Duendes do Pai Natal vão estar no Parque da Cerca a tirar fotos para oferecer aos miúdos e graúdos que 

queiram tirar uma “Foto de Natal” para mais tarde recordar!  

 

15h00 às 17h00 – CIRCO DE NATAL E COMBOIO DE NATAL em movimento 

Parque da Cerca e Ruas circundantes  

Uma espetacular animação de Natal, itinerante, que promete dar vida ao centro da cidade e despertar o 

espírito natalício em todos nós, com um espetacular Comboio de Natal que circulará pelo centro da cidade 

com muita música e animação, e um fantástico Circo de Natal que irá trazer muita magia e diversão.  

 

 
 

16h00 às 19h00 – PARADA DE NATAL em movimento 

Parque da Cerca e Ruas do concelho – Trajeto I 

O Pai Natal está de visita à Marinha Grande e vem de camião de Natal. Para tal, juntou os seus melhores 

duendes e amigos e preparou uma Parada de Natal em movimento, que promete despertar o espírito 

natalício em cada um de nós, trazendo sorrisos e muita animação a toda a cidade.  

A partida será do Parque da Cerca, seguindo pela Avenida Vitor Gallo, com passagem e/ou paragem nos 

seguintes locais e/ou respetivas associações/clubes: Embra, Albergaria, Pero Neto, Amieira, Trutas, Casal 

Galego, Rua 25 abril, retornando à Avenida Vitor Gallo e ao Parque da Cerca. 

O espetáculo musical estará a cargo dos artistas marinhenses Ana Santo e Neuton Marques, acompanhados 

por João Miguel Pereira e Nuno Gonçalves que prometem muita música, alegria e boa disposição. 
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Domingo - 13 de dezembro 

14h00 às 17h00 – Equipamento de diversão - “Extreme Bungee” 

Parque da Cerca  

 

15h00 às 17h00 - Photo Booth – “Foto de Natal” 

Parque da Cerca  

Os Duendes do Pai Natal vão estar no Parque da Cerca a tirar fotos para oferecer aos miúdos e graúdos que 

queiram tirar uma “Foto de Natal” para mais tarde recordar!  

 

15h00 às 17h00 – Mini parada “Magia de Natal”  

Parque da Cerca e ruas circundantes 

Uma divertida animação de Natal itinerante que promete animar o centro da cidade, com brincadeiras e 

tropelias e muita magia de Natal. 
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16h00 às 19h00 – PARADA DE NATAL em movimento 

Parque da Cerca e Ruas do concelho - Trajeto II 

O Pai Natal visita novamente a Marinha Grande com o seu camião de Natal. Desta vez, a sua animada e 

divertida Parada de Natal em movimento terá um novo destino. A partida será do Parque da Cerca, seguindo 

pela Estrada Nacional 242, com passagem e/ou paragem nos seguintes locais e/ou respetivas 

associações/clubes: Ordem, Amieirinha, Moita, Comeira, Picassinos, seguindo pela Rua do Lamarão e Rua 

Engº Arala Pinto, retornando à Estrada Nacional 242 e ao Parque da Cerca. 

O espetáculo musical estará a cargo dos artistas marinhenses Sónia Santos, Nuno Brito e Carlos Vicente, 

acompanhados por João Miguel Pereira e Nuno Gonçalves, que prometem muita música, alegria e boa 

disposição. 

 

 
 
Domingo - 20 de dezembro 

14h00 às 17h00 – Equipamento de diversão - “Snow Board” 

Parque da Cerca  

15h00 às 17h00 - Photo Booth – “Foto de Natal” 

Parque da Cerca  

Os Duendes do Pai Natal vão estar no Parque da Cerca a tirar fotos para oferecer aos miúdos e graúdos que 

queiram tirar uma “Foto de Natal” para mais tarde recordar!  

 

15h00 às 17h00 – COMBOIO DE NATAL em movimento 

Parque da Cerca e ruas circundantes  

O Comboio de Natal volta às ruas do centro da Marinha Grande e ao Parque da Cerca, trazendo muita música 

e animação para todos. 

 

16h00 às 19h00 – PARADA DE NATAL em movimento 

Parque da Cerca e Ruas do concelho - Trajeto III 

O Pai Natal visita novamente a Marinha Grande com o seu camião de Natal. Desta vez, a sua animada e 

divertida Parada de Natal em movimento terá um novo destino. A partida será do Parque da Cerca, seguindo 

em direção à Avenida José Gregório, com passagem e/ou paragem nos seguintes locais e/ou respetivas 

associações/clubes: Figueiras, Pilado, Garcia, retornando à Avenida José Gregório e ao Parque da Cerca. 
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O espetáculo musical estará a cargo dos artistas marinhenses Bea Bárbara, Leandro Costa e Pedro Olívio, 

acompanhados por João Miguel Pereira e Nuno Gonçalves que prometem muita música, alegria e boa 

disposição.  

 

VIEIRA DE LEIRIA  

 

Sábado - 12 de dezembro 

15h00 - 17h00 – COMBOIO DE NATAL  

Largo da República, ruas circundantes e Praia da Vieira 

A vila de Vieira de Leiria e a Praia da Vieira recebem a visita dum fantástico Comboio de Natal, onde não vai 

faltar muita música e animação para todos. 

 

   
 
Sábado - 19 de dezembro 

16h00 às 19h00 – PARADA DE NATAL em movimento 

Largo da República, ruas circundantes e Praia Vieira 

O Pai Natal vai visitar a vila de Vieira de Leiria e a Praia da Vieira, e vai numa carrinha de Natal. Para tal, 

juntou os seus melhores duendes e amigos e preparou uma Parada de Natal em movimento, que promete 

despertar o espírito natalício em cada um de nós, trazendo muitos sorrisos e muita animação. O espetáculo 

musical estará a cargo dos artistas Elsa Gomes, acompanhada por Nuno Mendes que prometem muita 

música, energia e boa disposição. 

 

SÃO PEDRO DE MOEL 

Domingo - 20 de dezembro  

15h00 às 17h00 – VISITA DO PAI NATAL em movimento 

Praça Afonso Lopes Vieira e Ruas circundantes 

O Pai Natal e os seus Duendes vão passar por S. Pedro de Moel e prometem surpreender com o seu novo 

meio de transporte vintage, acompanhados pelas famosas músicas de Natal para despertar o espírito 

natalício em todos nós. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

 

De 1 a 31 de dezembro  

CAMINHO DAS ESTRELAS 

Público em geral – Parque da Cerca e Centro Tradicional 

Aplicação mobile para IOS e/ou Android com ativação através de um código QR, em 5 locais devidamente 

identificados, que dará acesso à visualização de uma peça de Teatro de Natal.  

      

O PAI NATAL VAI ÀS ESCOLAS em movimento  

Dias 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro  

Escolas do concelho - 09h30 às 15h30 - (Escolas já inscritas previamente) 

Este ano o Pai Natal quis fazer uma surpresa especial as crianças que frequentam as escolas do nosso 

concelho, com uma visita à sua escola! E prometem surpreender todos com o seu novo meio de transporte 

vintage! 

 

 
 

 
CONVERSAS DIGITAIS COM O PAI NATAL 

Dias 5, 6, 12, 13, 19, 20 de dezembro  

Público em geral - 10h00 às 13h00 e 14h00 às 19h00 

Dias 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro  

Escolas do concelho - 09h30 às 15h30 e 16h00 às 19h00 (Escolas já inscritas previamente) 

Este ano, as crianças do nosso concelho vão poder ver e falar, digitalmente, com o Pai Natal, em perfeita 

segurança! Através de uma plataforma de streaming, online, os mais pequenos terão a oportunidade de 

fazer todos os seus pedidos ao Pai Natal.  

 

Público em geral – Participação mediante inscrição prévia via email a partir de 01 de dezembro, para o 

email:  info@natalemmovimento.pt 

 

mailto:info@natalemmovimento.pt
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MUSEUS 
 
Museu Do Vidro 
 
O Museu do Vidro, situado no Palácio Stephens, tem como missão o estudo, a preservação e a divulgação 

dos testemunhos materiais e imateriais do Homem no que diz respeito ao vidro como material e matéria de 

expressão artística, estética e industrial. No Museu do vidro foi possível visitar, durante este período, a 

exposição permanente do Museu situada no 1º piso e no sótão, composta por variadas peças de vidro assim 

como ferramentas e vários textos informativos escritos. 

 

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições: 

 

- “Pliegues”, do artista espanhol Pedro García, patente de 16 de novembro de 2019 até 28 de março de 2021 

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.  

 

- “Trilogia Vítrea”, patente de 07 de março a 27 de setembro de 2020 no Núcleo de Arte Contemporânea do 

Museu do Vidro. 

A exposição Trilogia Vítrea apresentou trabalhos de vidro contemporâneo realizados por duas alunas e uma 

estagiária da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e foi comissariada pela professora e artista 
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Teresa Almeida. A exposição resulta da investigação de Pós-doutoramento das docentes universitárias Lúcia 

Castanho e Viga Gordilho, ambas oriundas do Brasil, e ainda da estagiária Kresti Keva da Estónia. 

 

- “Vetreria Aureliano Toso - Coleção Lutz H. Holz”, patente de 11 de julho de 2020 a 31 de outubro de 2021 

no Palácio Stephens - Museu do Vidro.  

Fundada em Murano - Veneza, no ano de 1938 por Aureliano Toso, a Vetri Decorativi di Murano, Rag. 

Aureliano Toso deu um importante contributo para a introdução do design no fabrico de vidro em Murano, 

tendo contado com Dino Martens como principal designer.  

Através da coleção de Lutz H. Holz, que desde há vários anos tem vindo a reunir um importante acervo de 

vidro de Murano, pretende-se divulgar a história e o percurso desta fábrica. 

Numa combinação de inovação, design, arte e ciência, a exposição Vetraria Aureliano Toso permite conhecer 

alguns dos melhores exemplares em vidro de Murano produzidos por mestres vidreiros e designers, através 

de processos inovadores à época. 

 

ESTATÍSTICAS 

O Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea receberam 01 de setembro a 30 de novembro de 2020 

um total de 1250 visitas. Destas, 40 foram realizadas em grupo: 

 

- Setembro: 279 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 67 ao Núcleo de Arte Contemporânea e 242 aos dois 

espaços, num total de 17 visitantes em grupo. 

- Outubro:  ao Museu do Vidro – 204 Palácio Stephens, 30 ao Núcleo de Arte Contemporânea e 170 aos dois 

espaços, num total de 23 visitantes em grupo. 

- Novembro: 30 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 184 ao Núcleo de Arte Contemporânea e 21 aos dois 

espaços. 

 
 
 
 
 

 

 

Casa Museu Afonso Lopes Vieira 
 
A Casa Museu Afonso Lopes Vieira esteve encerrada ao público a partir de 1 de setembro 
 

 

 

Museu Joaquim Correia 
 
O Museu Joaquim Correia está instalado na casa da Família Santos Barosa. 

A exposição permanente divide-se por um edifício principal e outro (Pavilhão) onde se encontram esculturas, 

retratos, medalhas, desenhos, aguarelas e gravuras, tudo obra do Escultor Joaquim Correia. 

 
 

 

Número de visitantes Set Out  Nov Total 

Total 0 0 0 0 

Número de visitantes Jun Jul  Ago Total 

Total 7 2 3 12 

Número de visitantes Set Out Nov Total 

Museu do Vidro 279 227 30 536 

NAC 67 30 184 281 

Museu do Vidro+NAC 242 170 21 433 

Total 588 427 235 1250 
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Galeria Municipal 
 
A Galeria Municipal está sem atividade expositiva desde que o espaço foi ocupado com o espólio de Rafael 

Moiteiro em 2019 aguardando a respetiva inventariação. 

 

 

Coleção 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 de setembro a 30 de novembro 

de 2020 um total de 261 visitantes.  

 
 
 

 

 

ARQUIVO MUNICIPAL 
 
Nos meses e setembro a novembro, data em que a informação se encontra consolidada, o Arquivo Municipal 

recebeu 434 pedidos de digitalização, tendo concluído 332. Tal implicou a intervenção em 400 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). O total de 

operações efetuadas no X-ARQ foi de 3661. 

 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 
Enquadramento 

O período abrangido pelo presente relatório continua a ser marcado pelas circunstâncias excecionais que 

estamos a viver, decorrentes da pandemia COVID-19, e resultaram na continuidade das restrições no acesso 

a várias valências e serviços da Biblioteca Municipal, mas garantindo o funcionamento do serviço de 

empréstimo presencial e domiciliário de livros, o acesso ao wi-fi em toda a sala de leitura e a possibilidade 

de permanência nas instalações para estudar/trabalhar. 

 

Número de visitantes Set Out  Nov Total 

Total 180 60 21 261 
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Atendendo às restrições decorrentes da situação epidemiológica, a equipa da Biblioteca tem mantido ativas 

todas as valências possíveis de ligação aos leitores, com recurso aos meios digitais disponíveis, 

concretamente, através de email, publicações online de conteúdos nas Redes Sociais e blogues. 

 

Dados estatísticos 

No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de 1.548 livros para 

leitura domiciliária e inscreveu 19 novos leitores, sendo 4 crianças até aos 12 anos, 2 com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos e 13 com idades superiores a 18 anos. Destes 19 novos leitores 

inscritos, 12 são do sexo feminino e 7 do sexo masculino.  

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 48.502 registos documentais, 

correspondente ao seu acervo bibliográfico para consulta e empréstimo. O catálogo bibliográfico está 

disponível para consulta e pesquisa, presencial e on-line. 

 

Serviço Educativo 

Devido à epidemia covid-19, estão suspensas, temporariamente, todas as atividades de promoção da leitura 

presenciais e de grupo, tendo sido substituídas por sessões de leitura virtuais, realizadas pela equipa da 

Biblioteca e divulgadas através das redes sociais. 

Nas instalações provisórias onde se encontra a funcionar a Biblioteca, na ala nascente do Edifício da 

Resinagem, devido às dimensões reduzidas da sala, apenas fazemos destaques bibliográficos com sugestões 

de leitura ou com as novidades editoriais adquiridas. 

 

Apoio à edição de livros  

Desde o período abrangido pelo último relatório de atividades até à presente data, procedeu-se à aquisição 

dos exemplares abaixo indicados, como forma de apoio à edição de livros de autores locais ou sobre o 

concelho. Estes exemplares ficam em depósito e destinam-se a ofertas do Município. 

 - 30 exemplares do livro “Código M”, da autoria de Fernando Silva; 

 - 25 exemplares do livro “Encontros Imaginários”, de Hélder Mateus da Costa. 

 

 

 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO 
 
No âmbito deste Projeto e das atividades programadas pelas Câmaras Municipais de Marinha Grande, Vila 
Real de Santo António, Montemor-O-Novo e Fundão, e nos últimos meses foram efetuadas as seguintes 
atividades: 

• Conclusão de trabalhos no âmbito da Ação Educativa “ÀS VOLTAS COM A ÁGUA, à Descoberta dos 
Patrimónios da Água das 4 Cidades” com as escolas participantes, nomeadamente a conclusão do 
JOGO sobre o tema; 

• Preparação do Tema do Projeto para o próximo triénio 2020/2023: “CONSTRÓI A HISTÓRIA DA TUA 
TERRA/CIDADE – ONLINE” 

• Recolha de material efetuado ao longo dos anos sobre o Projeto e dos Boletins publicados 
 «O Caracol». 
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II. ÁREA DE TURISMO 

 

CANDIDATURAS N.º CENTRO–14–2020-12 – Programação Cultural em Rede 
 

- PORTUGAL ACÚSTICO - nos braços do Património  

- À MESA TAMBÉM SE CANTA 

 

No âmbito do Aviso CENTRO-14-2020-12 – Programação Cultural em Rede, do Programa Operacional 

Regional do Centro (CENTRO2020), o Município da Marinha Grande, juntamente com outros Municípios, que 

constam do texto infra, submeteram duas candidaturas: 

 

Projeto 1 - À mesa também se canta!  

É um projeto em rede de abrangência intermunicipal que se destina a promover os valores gastronómicos, 

culturais e naturais dos territórios da Marinha Grande, Caldas da Rainha e Bombarral. Um projeto inovador 

que pretende dar a conhecer e integrar o património edificado, natural e cultural, tradições, artistas, 

gastronomia, monumentos, jardins, museus, entre outros, não só aos visitantes que se esperam, como 

também a todos aqueles que através de plataformas digitais poderão ter contacto com este projeto 

divulgando-se assim a imagem das 3 regiões. 

 

A candidatura contempla ainda a participação ativa das populações, resultando num projeto de dimensão 

territorial e social de enorme relevância. Toda a programação é baseada em ações descentralizadas e 

itinerantes, havendo uma interação harmoniosa com o património edificado, com atores de cultura locais, 

nacionais e internacionais, procurando ainda alcançar um elevado impacto na dinamização de bens culturais, 

na captação de fluxos turísticos, através do incremento do número esperado de visitantes a lugares de 

património cultural. 

 

O conjunto das ações que integram o projeto, programação com atores nacionais e internacionais, mediação 

cultural, inclusão social, ambiente, saúde pública, amplificados através de iniciativas de difusão de conteúdos 

digitais de acesso universal, decorrerão no território conjunto dos 3 municípios e em direta articulação com 

as entidades gestoras dos espaços a envolver, sempre que estes não dependam das autarquias, mas 

constituem instrumentos importantes à eficaz concretização dos objetivos inerentes a esta candidatura. 

 

Projeto 2 - “Portugal Acústico – Nos Braços do Património”  

Reúne os municípios de Arruda dos Vinhos, enquanto líder, Caldas da Rainha e Marinha Grande enquanto 

parceiros. O conjunto das ações que integram o projeto, programação com atores nacionais e internacionais, 

mediação cultural, inclusão social, ambiente, saúde pública, amplificados através de iniciativas de difusão de 

conteúdos digitais de acesso universal, decorrerão no território conjunto dos 3 municípios e em direta 

articulação com as entidades gestoras dos espaços a envolver sempre que estes não dependam das 

autarquias mas constituem instrumentos importantes à eficaz concretização dos objetivos inerentes a esta 

candidatura.  

 

Trata-se de um projeto em rede, inovador já que se pretendem realizar espetáculos únicos, que nunca se 

realizaram em qualquer outro lugar, promovendo o acesso à cultura, fomentado a partilha de experiências 

artísticas, de forma inclusiva e criativa, fazendo deste projeto a oportunidade para a vida de muitos artistas 
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até ao momento pouco reconhecidos, mas muito talentosos. O projeto contempla a integração do 

património natural e cultural, e também do edificado, artistas e agentes de cultura locais, monumentos 

classificados, jardins, tradições, museus, entre outros, resultando em acontecimentos de elevada relevância 

não só para os visitantes que se irão acolher, como também a todos que através de plataformas digitais terão 

contacto com as ações desta candidatura, projetando-se assim a imagens dos 3 concelhos, no que à 

valorização cultural e turística, diz respeito. 

 

Portugal Acústico – Nos Braços do Património é também um projeto inclusivo, já que as transmissões on-

line propagarão de forma universal o projeto, não havendo cobrança de bilhetes sendo ainda respeitadas as 

normas de acessibilidade em eventos, nomeadamente com rampas e plataformas para os cidadãos com 

mobilidade condicionada. Para além das componentes acima descritas, pretende-se sublinhar a imperiosa 

necessidade de mudar hábitos de responsabilidade patrimonial e ambiental, nomeadamente através de 

difusão de boas práticas de reciclagem, consumo responsável de água e de uma maior interação das 

populações com o seu património material e imaterial. O presente projeto contempla também a participação 

ativa das populações, o que se reflete num projeto de dimensão territorial e social de enorme relevância. 

 
 

Festival “Marinha Grande, SOPRO: ARTE PÚBLICA” 
 
O Festival “Marinha Grande, SOPRO: ARTE PÚBLICA” consistiu na realização de três intervenções artísticas: 

uma escultura no topo do Teatro Stephens e duas pinturas murais em paredes / fachadas de média/grande 

dimensão. As criações estiveram a cargo dos artistas Nuno Viegas, Ricardo Romero e Robot. 

 

A primeira intervenção foi realizada numa 

das paredes da torre do quartel dos 

Bombeiros Voluntários da Marinha Grande 

foi pintada a obra “Perseverança”, pelo 

artista Robot, que retrata a figura de uma 

bombeira. De acordo com o artista, “é do 

conhecimento geral, que grande parte dos 

bombeiros em Portugal são voluntários. 

Homens e mulheres colocam a vida em 

risco para combater as chamas e ajudar os 

outros, sem pedir nada em troca”. 

 

Para o artista, “esta pintura mural 

pretende, por um lado, ser vista como uma 

homenagem ao corpo de bombeiros, e por 

outro, através de um referente à natureza - 

o coelho nela figurado, da autoria de 

Ricardo Romero/Matilhastudio, autor do 

mesmo – fazer referência à mata como um 

local recorrentemente em risco pelos 

fogos, que têm devastado várias regiões 

por todo o país”. 
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A segunda intervenção artística foi realizada na parede um prédio em Casal de Malta e constitui uma 

homenagem à arte vidreira. 

 

A pintura mural intitula-se “Clarão” e, à semelhança da primeira intervenção do festival, esta obra contou 

com a colaboração de dois artistas: Nuno Viegas, autor das mãos que detêm uma folha de papel, sobre a 

qual Ricardo Romero reproduz uma fotografia de época. 

 

O título da obra e a imagem histórica que convoca, fazem referência à tradição do vidro enquanto uma 

matéria-prima essencial para o desenvolvimento socioeconómico da Marinha Grande desde os seus 

primórdios até à contemporaneidade. 

 

Há um detalhe que, à primeira vista, pode passar despercebido: do sopro do artesão que cria uma peça em 

vidro sai um pássaro. Este pássaro não é nada mais que uma metáfora, não só para a importância da matéria-

prima em uso, mas também, à semelhança da primeira intervenção, uma referência à natureza. 

 

 
 
 
A terceira e última intervenção artística foi instalada na pala do Teatro Stephens. Trata-se de uma escultura 

intitulada “Sopro”, da autoria de Ricardo Romero, e surge no âmbito do centenário do escultor Joaquim 

Correia. 

 

É uma escultura com cerca de três metros de altura, que homenageia os artesãos do vidro. Tendo como 

referência a estética dos gessos do escultor centenário, esta obra convoca desde logo uma nova leitura sobre 

uma técnica tradicional à imagem dos recursos contemporâneos do tempo em que vivemos. 
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Nesta, a referência à natureza é subtil, com a presença de um esquilo no ombro da figura. O interesse do 

artista pela natureza e os recursos essenciais que dela provêm, são desde logo o motivo de grande parte da 

sua obra. 

 

 
 
 
 
 

Turismo Industrial | Plataforma nacional de Turismo Industrial 
 
1ª fase dos trabalhos 

No âmbito da criação de um Grupo Dinamizador do Turismo Industrial, um grupo de trabalho nacional 

liderado pelo Turismo de Portugal IP, do qual a Marinha Grande faz parte, foi preenchida e enviada a ficha 

de caracterização com o levantamento da oferta de equipamentos e infraestruturas da nossa região, de 

forma a ser possível o Desenvolvimento e a Promoção da oferta turística “Turismo Industrial” numa 

Plataforma Nacional, partindo dos conceitos e tipologias expressos na Norma Portuguesa 4556:2017. 
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III. ÁREA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

Ação Social Escolar  
 
No âmbito da ação social escolar, deu-se continuidade à inserção na aplicação informática do Ensino dos 

formulários de ação social e adesão a serviços - CAF/AAAF/Alimentação Escolar, referentes a alunos dos três 

agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande. 

- Alteração na aplicação da Educação do reposicionamento no escalão de abono de família dos alunos, para 

efeitos de alimentação escolar. 

- Atribuição de apoio financeiro aos 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para 

aquisição de material didático, de recreio e outros para o ano letivo 2020/2021 

- Atribuição dos apoios financeiros aos alunos carenciados (subsídios escolares) dos 3 agrupamentos de 

escolas do concelho da Marinha Grande. 

 
 

Alimentação Escolar - Refeições  
 
Elaboração e conclusão dos procedimentos necessários com vista à aquisição dos serviços de confeção, 
fornecimento de alimentação escolar para o presente ano letivo 2020/2021, tendo sido efetuada de uma 
forma faseada, com uma 1ª fase para setembro/outubro e numa 2º fase para o período novembro/2020 a 
julho 2021. 
 
Atendendo às contingências atuais existentes no que diz respeito ao funcionamento das instituições 
escolares, houve necessidade de introduzir alterações no modo como a alimentação escolar passou a ser 
distribuída. 
 
Assim neste contexto e uma vez que em contexto de Pandemia o transporte de alunos não está aconselhado, 
foi alargado o serviço de Fornecimento de Refeições a quente ao Jardim de Infância da Pedrulheira e 
introdução do sistema de take away nos seguintes estabelecimentos de ensino: 
 
JJI/EB Amieirinha 
EB Albergaria 
EB Amieira 
EB Picassinos 
JI Pilado 
JI Trutas 
EB António Vitorino 
JI de Vieira de Leiria 
 

 
Refeições servidas durante os meses de setembro, outubro de 2020 
 

Refeições Set Out  Total 

1º Ciclo 8.141 18.327 26.468 
Jardins de Infância 5.657 12.202 17.859 

Total 13.798 30.529 44.327 
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AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-Escolar  
Atendendo às condições atuais também este serviço sofreu algumas alterações no modo como está 

implementado no presente ano letivo, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do numero de horas 

diário das auxiliares e Animadoras ao serviço, (7h diárias) no modo como estão contratadas pelas empresas 

e ainda no aumento no numero de salas, tendo inclusive sido criada uma sala de AAAF em cada um dos 13 

estabelecimento de ensino do pré-escolar do concelho, deixando assim de existir transporte de alunos entre 

os diferentes estabelecimentos de ensino como acontecia nos anos transatos. 

 

No que diz respeito à dinamização das Bibliotecas Escolares também se verificou um aumento, com a criação 

de uma Biblioteca Escolar na EB do Engenho 

 

Por outro e ainda pelas contingências atuais, também este procedimento está a ser feito de uma forma 

faseada, numa primeira fase para o período de setembro a dezembro e numa 2ª fase para o período de 

janeiro a julho de 2021 

 

CAF Componente de Apoio à Família –1º CEB  
(informação relativa ao Ano letivo 2019/2020) 
Durante o período de julho e agosto e uma vez que não se verificou a reabertura deste grau de ensino, até 

ao final do ano letivo 2019/2020, este serviço de CAF permaneceu encerrado. 

 
 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos 

Comeira 26 

Trutas 26 

Boavista 21 

Pedrulheira 19 

Pilado 20 

João Beare JI 44 

João Beare EB 23 

TOTAL 179 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos 

Casal Malta JI 70 

Casal Malta EB 6 

Amieirinha JI 15 

Ordem JI 25 

Francisco Veríssimo JI 7 

Francisco Veríssimo EB 28 

Fonte Santa JI 17 

Fonte Santa EB 3 
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Várzea JI 24 

Moita JI 6 

Moita EB 7 

TOTAL 208 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos 

Vieira de Leiria JI 22 

Praia Vieira JI 13 

Praia Vieira EB 6 

António Vitorino EB 14 

TOTAL 55 

TOTAL GERAL 442 

 

 

Apoio Ao Funcionamento De Escolas - Contratos De Emprego E Inserção  

Para o presente ano letivo de modo a apoiar o regular funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 

concelho do nível do 1º CEB e Pré-escolar do Concelho, foi submetida uma candidatura ao Programa de 

Contratos de Emprego e Inserção (CEI), ao abrigo da qual se encontram enquadrados 28 CEI’S distribuídos 

da seguinte forma: 

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

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

- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 6 contratos de emprego e inserção  

- Transportes Escolares (novo) - 2 contratos de emprego e inserção  

 

Serviços Diversos 

- Início dos serviços de Alimentação Escolar e de Apoio à Família nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e 1.º CEB a 17 de setembro, em cumprimento do Calendário Escolar definido para o Ano Letivo 

2020/2021. 

- Instrução e Acompanhamento de processos de aquisição diversos, nomeadamente fornecimento faseado 

de garrafas de gás e fornecimento contínuo de gás natural aos estabelecimentos de ensino, instalações 

desportivas municipais e outros equipamentos municipais 

 

Transportes Escolares  

-Adjudicação do transporte dos alunos do concelho através das linhas urbanas da TUMG para o ano letivo 

2020/2021 

-Início e conclusão do procedimento Concursal para aquisição dos Transportes Escolares (Circuitos Especiais) 

e de Interesse Municipal para o Ano Civil 2021 

- Análise dos processos de pedidos de transportes escolares efetuados pelos alunos do concelho para o ano 

letivo 2020/2021 e emissão dos respetivos títulos de transporte e envio para as entidades competentes 

nomeadamente Rodoviária do Lis e TUMG 

Reajuste de horários e itinerários de modo a fazer face às alterações ao funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino do concelho, introduzidas para o presente ano letivo 2020/2021, por via das 

novas orientações existentes face ao contexto atual de Pandemia por Covid 19. 
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Outras atividades 

PICIE 

Atividades da equipa multidisciplinar  

Preparação do acordo de parceria entre os 3 agrupamentos de escolas do concelho e o Município da Marinha 

Grande e entre os municípios associados e a CIMRL, para submissão da candidatura PICIE II. 

 

IV. ÁREA DE ACTIVIDADE FÍSICA 

Desporto escolar- campeonatos regionais de desportos coletivos 

Visando a retoma das atividades federadas nas mais diversas modalidades desportivas, foram colocadas a 

disposição as Instalações Desportivas Municipais, adaptando horários de utilização, assegurado a limpeza , 

desinfeção, higienização e ventilação dos espaços por parte dos funcionários da Autarquia de acordo com as 

Orientações da Direção Geral de Saúde. 

 

Atividades desportivas  

Face à situação extraordinária motivada pela pandemia e pelas medidas de contenção, decretadas pela 

Direção Geral de Saúde não se registou atividades desportivas no período de setembro, outubro e novembro 

de 2020. 

 

 

 

V. 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, 22 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. 

Nos meses em análise foram efetuadas 15 visitas domiciliárias. 

O acompanhamento presencial à área de habitação social foi efetuado através de atendimento mediante 

prévia marcação e por via telefónica. 

Entre 11 de setembro e 11 de dezembro foram efetuados 11 pedidos de habitação social e elaborados 5 

Acordos de Regularização de Dívida 
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Ação Social 

Ao nível de ação social, as técnicas do Município realizaram atendimento presencial ao munícipe, mediante 

marcação prévia, continua-se a assegurar o apoio prestado via telefone ou email aos munícipes, mantendo-

se a articulação com os parceiros sociais do território, para encaminhamento das diversas situações 

emergentes.  

 

RSI 

Realizada reunião de NLI, no dia 03/11/2020- Ponto de situação sobre os contratos iniciados durante o 

período pandémico e acompanhamento de contratos de inserção, dado que a última reunião presencial data 

de março.  

 

Rede Social 

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, foram realizadas as 1ªs Jornadas Sociais e da Saúde da Marinha 

Grande, no passado dia 15 de outubro de 2020 através de plataforma digital, às quais assistiram cerca de 70 

profissionais de diversas áreas, nomeadamente Educação, Saúde, Social, Direito, entre outras.  

 

 

I JORNADAS SOCIAIS E DA 

SAÚDE 
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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 

12 candidaturas relativas ao 2º trimestre de 2020. 

 

Os processos foram analisados e deliberados na reunião de 7 de outubro de 2020. Foram deferidos 10 

processos. O Valor total atribuído relativo a estes processos foi de 8.400,00€.  

 

Foram ainda analisadas 9 candidaturas relativas ao 3º Trimestre de 2020. Os processos foram analisados e 

deliberados em reunião de Câmara de 2 de novembro de 2020. Foram deferidos 6 processos. O Valor total 

atribuído relativo a estes processos foi de 4.100,00€.  

 

Foram ainda rececionados 12 novos processos relativos ao 4º Trimestre de 2020. Os mesmos encontram-se 

em análise. 

 

VI. ASSOCIATIVISMO 

Listagem dos valores dos apoios por área: 
 

Nome Objeto Área Valor 

Clube Recreativo 
Amieirinhense 

CP22/2020 DDC- Programação anual – 
escola de música e orquestra da Amieirinha 

Cultura 6.000,00 euros 

Associação Portuguesa 
de Deficientes 

CP 23/2020 DDC - Plano de atividades 2020 Cultura 2.000,00 euros 

CRPI CP 24/2020- Programa 60+ Desporto 3.000,00 euros 

Judo Clube M.G. CP 24.1/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 5.000,00 euros 

IDV -Industrial 
Desportivo Vieirense 

CP 25/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 17.954,00 euros 

Desportivo Náutico M.G. CP 26/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 1.500,00 euros 

Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira 

CP 27/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 1.050,00 euros 

Sport Operário 
Marinhense 

CP 28/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 26.290,00 euros 

Sport Lisboa e Marinha CP 29/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 8.600,00 euros 

Sporting Cube 
Marinhense 

CP 30/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 30.492,89 euros 

Sociedade de Instrução 
e Recreio 1º Maio 

CP 31/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 72.595,26 euros 

Grupo Desportivo Os 
Vidreiros 

CP 32/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 11.382,00 euros 

E.A.S  CP 33/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 6.600,00 euros 

CPIMG CP 34/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 700,00 euros 
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Clube Desportivo 
Moitense 

CP 35/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 1.000,00 euros 

Clube Desportivo da 
Garcia 

CP 36/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 1.000,00 euros 

Clube do Atletismo da 
M.G. 

CP 37/2020 DDC – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 8.000,00 euros 

Atlético Clube 
Marinhense 

CP 38/2020 DDC– Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 53.700,00 euros 

Grupo de Escolas 
M.G.Poente 

CP 39/2020 DD – Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2020-2021 

Desporto 1.250,00 euros 

APAMG CP 40/2020 DDC- Proteção, defesa e auxilio 
de animais abandonados, negligenciados 
e/ou carenciados 

Social 9.000,00 euros 

CNE CP 41/2020 DDC- Remoção de telha 
fibrocimento e instalação de telha 
sanduiche dos anexos no exterior do 
edifício sede 

Social 7.000,00 euros 

ASURPI CP 42/2020 DDC Atividade cultural e 
intercâmbio com outras universidades 

Social 1.000,00 euros 

Clube Automóvel da 
M.G. 

CP 43/2020 DDC-Rallye Vidreiro Centro de 
Portugal 

Desporto 89.000,00 euros 

APD CP 44/2020 DDC- Inclusão no desporto Desporto 2.000,00 euros 

Os Vizinhos CP 45/2020 DDC – Obras na sede e 
aquisição de equipamentos para ciclo anual 
de work shop 2020 

Cultura 2.300,00 euros 

SOM CP 46/2020 DDC – Obras de conservação e 
beneficiação de 6 salas do departamento 
de música 

Cultura 12.000,00 euros 

 
 

Regulamentos 

 

Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais 

Aprovado em reunião de câmara municipal de 16 de novembro.  

Aguarda aprovação em Assembleia Municipal. 

 

Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado 

Aprovado em reunião de câmara municipal de 16 de novembro.  

Aguarda aprovação em Assembleia Municipal. 

 

Projeto de Regulamento Municipal Apoio às Associações de Cultura e/ou Desporto 

Aprovado em reunião de câmara municipal de 16 de novembro.  

Aguarda aprovação em Assembleia Municipal. 

 

Projeto de Regulamento Fundo de Emergência Municipal - Impacto covid 19 

Início do procedimento administrativo de elaboração do projeto de Regulamento do Fundo de Emergência 

Municipal de apoio social – Impacto Covid - 19 – Constituição de interessados.  

Foi aprovada deliberação em reunião de Câmara Municipal de 16 de novembro de 2020. 
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Divisão Jurídica e de Apoio 

 

I. ÁREA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Foram elaboradas 5 participações relativas a factos ilícitos que constituem contraordenação. 

Foram elaboradas 100 fichas de verificação mensal das operações urbanísticas em curso. 

 
Processos de contraordenação 

Estão pendentes os seguintes processos de contraordenação: 

 

2017 3 

2018 10 

2019 5 

2020 13 

 

II. ÁREA DE METROLOGIA 

Foram elaboradas 110 verificações periódicas 

 

III. ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Concursos públicos 

 

Consulta prévia 

CP 34/2020 Requalificação de cobertura da sede ADESERII, IPSS 

CP 35/2020 Requalificação do Espaço Público - reparação de pavimentos em calçada 

CP 36/2020 
Orçamento participativo 2018 - Requalificação de campos de jogos e zona 
verde - Pedrulheira 

CP 37/2020 
Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio, 
rua Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro 
 

CP 35/2019 Vedação do Centro de Recolha oficial - Garcia 

Cprévia 05/2020 Execução de estrutura de suporte do memorial à escola antiga - Vieira de Leiria 

Cprévia 06/2020 
Reconstrução de partes do muro que ruíram no topo norte/nascente do estádio 
municipal da marinha grande 

Cprévia 07/2020 Construção de monumento aos Bombeiros 
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Ajuste direto 

 

Cprévia 07/2020 Requalificação de muro EB Prof. Francisco Veríssimo 

ADS 04/2020 Substituição das portas de entrada do edifício da GNR em S. Pedro de Moel 

ADS 05/2020 Obras de requalificação do furo de captação AC4 - Pedrulheira 

ADS 06/2020 
Execução de reparações pontuais nos balneários dos campos de ténis – 
Marinha Grande 

ADS 07/2020 Manutenção e revisão de janelas do Palácio Stephens  

ADS 08/2020 Reparação dos wc's públicos do Museu do Vidro / Teatro Stephens  

ADS 09/2020 Reparação da escada de acesso à cobertura do reservatório dos picotes 

AD 08/2020 Reparações diversas em habitação social 

AD 09/2020 
Reparação de coletor de saneamento na Avenida dos Pescadores – Vieira de 
Leiria 
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IV. 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 

1408/10.9 BELRA. 
TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. Contra 

interessado: Caixa 
Económica 

Montepio Geral (e 

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 
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Outros)                  
Réu: Município 

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. 

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. 
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 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 por parte da 
CMMG. Foi aberta conclusão ao Mmo. Juiz novamente em 
09.01.2019. Aguarda decisão final 

401/11.9BELRA 
TAF Leiria 

Autor: Vieira dos 
Santos, Ld.ª 

Réu: Município. 

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

reconhecimento de 
caminho público 

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

Município da 
Marinha Grande (e 

Outros)  

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

responsabilidade 
civil 

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

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

Réu: Município da 
Marinha Grande 

AAC 20.12.2011 6 618,75 Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

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

Marinha 
Grande/Câmara 

Municipal da 
Marinha Grande 

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 

1069/12.0BELRA Autor: Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores da 
Administração em 
representação da 

sua associada Isabel 
de Sousa Alves dos 

Reis                                       
Réu:  Município da 

Marinha Grande 

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

administrativo 

Em 05-03-2013 despacho do TAF p/ alegações. Em 26-04-
2013 alegações do autor. Em 20-05-2013 alegações do 

Município. Em 20.05.2013 foram apresentadas Alegações 
de Direito por parte da CMMG. Foi aberta conclusão ao 

Mmo. Juiz em 08.01.2019. Aguarda decisão final. 
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1071/12.2BELRA Autor: Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores da 
Administração em 
representação da 

sua associada Paula 
Cristina Madeira da 

Silva Serra                                       
Réu:  Município da 

Marinha Grande 

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

administrativo 

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

34/13.5 BELRA Autor: Cláudia 
Marisa de Oliveira 

Pego Barrela.              
Réu: Município da 
Marinha Grande 

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

administrativo 

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

843/15.0BELRA Réu. Município da 
Marinha Grande                               

Autor: Pedro Nuno 
Jerónimo Gonçalves 

AAE 25.05.2015 30 000,01 Impugnação de ato 
administrativo 

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

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. 
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Público. Foi proferido Despacho em 15.05.2017 a 
dispensar a realização da Audiência Prévia. Aguarda, desde 
22.09.2017, prolação do Despacho Saneador-Sentença. 

1591/16.0 BELRA Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande (e 
Outros)                        

Autor: Dragão 
Abrasivos, Lda. 

AD 29/12/2016 12 283,53 € Pedido de 
indemnização  

CCMG apresentou Contestação em 03.02.2017 e a 
Seguradoras Unidas, SA em 17.02.2017. Aguarda despacho 
para eventual Audiência Prévia desde 08.10.2018 

271/17.3 BELRA Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande (e 
Outros)                    

Autor: Jacinto 
Manuel Laranjo 

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: Município 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 
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1177/17.1 BELRA 
TAF  

Autor: Município                           
Rés: CGITI Portugal, 
SA e EDP-Soluções 

Comerciais, SA 

Ação 
Administrativa -  

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

redução 
remuneratória em 

contrato 

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

20.03.2018 

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

Réu: Câmara 
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 

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 
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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 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 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 
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massa insolvente das ações descritas no auto de 
arrolamento e apreensão de bens. 

 
 
 

CRIMINAL 
 

Nº de Proc. Judicial Tribunal Parte Tema Estado Actual 

90/16.4JBLSB 
Tribunal J. Comarca 

Coimbra (J4) 

Demandante: CMMG 
e outros vs Arguidos: 

Lilia Pavalencu e 
outros  

Assalto à caixa Multibanco - 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 

- 
Serviços do DIAP da M.ª 

Grande 

Queixoso: CMMG vs 
arguido: Vítor José 
Gonçalves Lopes 

Dano Qualificado Inquérito 

 
 

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). Sentença 
da PSP de 07.03.2020 de Admoestação - FINDO 

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 - Aguarda inquirições de testemunhas 
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