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EDITAL N.º 45/DRH/2022 
 
 

ANA ISABEL DE JESUS ALVES MONTEIRO 

 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 
----TORNA PÚBLICO, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que o Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande convocou todos os membros do órgão para uma reunião 
extraordinária, a realizar no dia 26 de setembro de 2022, pelas 09:30 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, com a seguinte ordem do dia: ------------------------------------------------------------------ 
 

----DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------- 
1. 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal 2022; ----------------------------------------------------------------------- 

----DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Cedência de parcela de terreno com 710 m2 para execução do nó rodoviário, sito no lugar de 

Mourão, em Vieira de Leiria; -------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  25.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2022 - 5.ª Revisão; ------------------------------ 
4.  Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 

plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual; ------------------------------------------------------------------------------ 

5. TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA. Designação de fiscal 
único. Proposta à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

----DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA --------------------------------------------------------------------------- 
6. P.A. N.º 116/2022-AQ/DEME – Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre 

para Portugal Continental | AQ-ELE 2019 - Abertura de procedimento; ------------------------------- 
7. P.A. N.º 118/2022-AP/DEME – “Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal” – 

Adjudicação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. P.A. N.º 120/2022 CPI – DE – Aquisição de serviços para o desenvolvimento de atividades de 

animação e apoio à família e componente de apoio à família ano letivo 2022/2023. Abertura 
de procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. P.A. N.º 123/2022 CPI – DE – Aquisição de serviços para o desenvolvimento de atividades de 
enriquecimento curricular no ano letivo 2022/2023. Abertura de procedimento; -------------------- 

10. P.A. N.º 125/2022-AQ/DEME – Fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para 
Portugal Continental AQ-GN 2022- Abertura de procedimento. ----------------------------------------- 

 

----Para que conste, se passa o presente Edital, que irá ser afixado nos lugares de estilo e no sítio da 
internet do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Paços do Município de Marinha Grande, vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois. --------- 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara, 
 

 
 

 
 

(Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro) 
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