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1.FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

No período compreendido entre 15 de dezembro de 2016 e 8 de fevereiro de 2017 

foram concluídas as seguintes empreitadas de obras públicas: 

REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE - AVENIDA ENG.º ARALA PINTO - 

MARINHA GRANDE 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1º DE DEZEMBRO 

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RIBEIRA DE SÃO PEDRO 

ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO 

REABILITAÇÃO DA CANTINA DA ORDEM 

Esta empreitada teve como objetivo a remodelação da cantina já existente que 

apresentava um mau estado de conservação. A intervenção abrangeu a área de 

cozinha e instalações sanitárias/ vestiários de funcionárias, a sala de refeitório. 

Foi criada uma despensa, implicando a ampliação do edifício existente. No hall de 

entrada do edifício foram também criadas instalações sanitárias novas para as 

crianças. 

 

As fachadas do edifício foram revestidas com material do tipo “ETICS”, com vista à 

melhoria do comportamento térmico do mesmo. 

 

O edifício ficou igualmente dotado de sistema de painéis solares para aquecimento de 

águas quentes sanitárias e de sistema de aquecimento por infra-vermelhos. 
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Aspetos finais da REABILITAÇÃO DA CANTINA DA ORDEM 

A tabela seguinte indica as obras em prossecução, bem como o nível de 

execução atual. 

Designação da empreitada 

 

Nível de 

execução atual 

 

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL 61,57% 

 

REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA RUA MACHADO SANTOS 61% 

 

REQUALIFICAÇÃO DE 20 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DO CASAL DE MALTA 98% 

 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA 77% 

 

REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE (suspensa) 1,52% 

 

SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS 3 E 5 DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS 79,75% 

 

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/ PRAIA DA VIEIRA 10,54% 

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO LARGO DA REPÚBLICA - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, 

CONCELHO DE MARINHA GRANDE 83% 

 

OBRAS DE REABILITAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO 87% 

 

ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO 2% 
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As imagens seguintes são representativas de algumas obras em execução. 

 

Aspetos da obra de REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA RUA MACHADO SANTOS. 

 

Aspetos da obra de REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA 
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Aspetos da obra de REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/ PRAIA DA VIEIRA – CONSTRUÇÃO DA BOX. 

 

Aspetos da execução da obra de REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA 
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As obras adjudicadas que aguardam a consignação são as seguintes: 

Designação da empreitada Valor de adjudicação (c/ iva) 

 

REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA RUA MANUEL DINIS PARREIRA 

 

66.758,07 € 
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2.ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

No domínio das infraestruturas viárias, as atividades desenvolvidas por administração 

direta resumem-se à manutenção e conservação da sinalização vertical e das 

marcações rodoviárias e ao tapamento de covas com recurso a misturas betuminosas a 

frio e a reparação e conservação de calçadas. 

Neste período foi garantida resposta a 11 das 12 ordens de serviço emitidas para a 

colocação de sinalização vertical. Para substituir sinalização vertical existente foram 

executadas as 16 ordens de serviços emitidas. 

No que respeita ao tapamento de buracos e covas foram sanadas 74 situações, num 

universo de 86 identificadas. 

De registar que foram elaboradas 15 informação no âmbito dos pedidos de ocupação 

da via pública. E foram informadas 11 participações de ocorrências na via pública. 

 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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Roturas na rede pública de abastecimento de água 
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No mesmo período foram elaborados 5 orçamentos no âmbito de pedidos de ligação à 

rede pública de abastecimento de água. 

 

No seguimento de pedidos de refaturação ao escalão de rotura, o GAM gerou 23 

ordens de serviço para verificações extraordinárias que foram respondidas na 

totalidade. 
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A extensão de rede de abastecimento de água e os ramais domiciliários remodelados 

no período compreendido entre 15 de dezembro de 2016 e 8 de fevereiro de 2017, por 

administração direta, encontram-se indicados no gráfico seguinte. 

 

O Município celebrou um contrato de prestação de serviços para a gestão dos 

contadores de água que é controlado pelo GAM. Porém, há situações de instalação, 

subtituição ou desligação de contadores, cuja resposta carece da intervenção da DISU, 

por implicar alterações ao funcionamento da rede pública, nomeadamente a 

interrupção do abastecimento de água. Nestes casos, a resposta às ordens de serviço é 

assegurada por administração direta. 

 

 

O Município, enquanto entidade gestora, tem a obrigatoriedade de garantir a 

qualidade da água destinada a consumo humano, nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Neste contexto, compete à Divisão a 

responsabilidade pelo controlo da qualidade da água tratada para consumo humano. 

Para tal, tendo em conta as características da água captada nos diversos furos ativos, 
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procedeu-se à desinfeção da água distribuída através da injeção de cloro. Os 

trabalhadores adstritos verificam regularmente o estado de funcionamento dos 

sistemas de desinfeção e procedem ao controlo do cloro residual, de modo a assegurar 

a qualidade microbiológica da água. 

A Tabela seguinte sintetiza os dados recolhidos no decurso do período em apreço em 

matéria de qualidade da água tratada para consumo humano. 

eMÊS/ANO   
TIPO DE 

ANÁLISE 

ANÁLISES 

PREVISTAS 

ANÁLISES 

REALIZADAS 

INCUMPRIMENTOS 

VERIFICADOS 

PARÂMETRO EM 

INCUMPRIMENTO 

VALOR 

PARAMÉTRICO 

(DL 306/2007) 

dez 2016 

  CR1 3 3 0     

PCQA CR2 0 0 0     

  Inspeção 0 0 0     

PCO   0 0 0     

jan 2017 

  CR1 7 7 0     

PCQA CR2 4 4 0     

  Inspeção 0 0 0     

PCO   0 0 0     

fev 2017 

  CR1 3 3 0     

PCQA CR2 2 2 0     

  Inspeção 0 0 0     

PCO   0 0 0     

As análises indicadas foram realizadas em pontos de amostragem previamente 

definidos, ao nível da calendarização, frequências e parâmetros, no âmbito do Plano 

de Controlo da Qualidade da Água para o ano 2016 e 2017, respetivamente. 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO 

Foram realizadas 33 ações de desobstrução em coletores de drenagem de águas 

residuais domésticas, com a seguinte distribuição temporal: 
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Durante o período em análise realçam-se as intervenções realizadas por administração 

direta em edifícios municipais, no parque de habitação social, em equipamentos 

desportivos e nos diversos estabelecimentos de ensino. Estas concentraram-se na 

Freguesia da Marinha Grande, em grande medida resultado dos acordos de execução 

estabelecidos com as Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e da Moita. 

Nesta área destacam-se os trabalhos de serralharia, de construção civil, de carpintaria 

e de pintura. 

ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS 

Entre dezembro de 2016 e 8 de fevereiro de 2017 foram rececionados 27 pedidos para 

recolha de monos. Destes, foram satisfeitos por administração direta 21, que deram 

origem a 5,32 toneladas de resíduos depositados na Valorlis. 

 

No mesmo período foram emitidas 8 ordens de serviço para recolha de materiais 

vegetais e a mesma equipa de trabalho deu resposta 11. A diferença respeita a ordens 

de serviço anteriores que se encontravam por responder. Foram desviadas do aterro e 

encaminhadas para a Central de Valorização Orgânica da Valorlis 8,51 toneladas de 

materiais verdes. 
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De registar que o serviço de recolha dos RSU’ indiferenciada é assegurado no âmbito 

do contrato de prestação de serviços celebrado com a SUMA, enquanto a recolha 

seletiva é da responsabilidade da Valorlis. 

Os gráficos seguintes indicam, respetivamente, as quantidades provenientes da 

recolha indiferenciada e da recolha seletiva, durante o período em apreço. 

 

 

A composição dos resíduos provenientes da recolha seletiva realizada no período 

compreendido em causa encontra-se representada no gráfico seguinte. 
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No período compreendido entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram emitidos 

e encaminhados para a DISU 512 pontos de serviço para despejo de fossas 

particulares, através dos quais foram recolhidas as quantidades de efluente doméstico 

indicadas no gráfico seguinte. 

 

A equipa de trabalho responsável, entre outras tarefas, pela recolha de monos e de 

materiais verdes foi reafetada, no dia 3 de fevereiro, para realizar uma ação de limpeza 

extraordinária na Praça Afonso Lopes Vieira, em S. Pedro de Moel, devido à 

intempérie, conforme demonstram as imagens seguintes. 

Foi também garantida uma ação de limpeza do areal 

da Praia da Vieira. 

ÁREA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROMECÂNICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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Relativamente às instalações elétricas, foram realizadas 52 ações de manutenção nos 

diversos domínios de atuação da DISU. Através do gráfico seguinte é possível verificar 

que as instalações elétricas em edifícios e equipamentos municipais e sistemas 

semafóricos são as que requerem maior acompanhamento. 

 

Das ações prosseguidas no âmbito da iluminação pública (IP), foram enviados para a 

EDP cinco pedidos para a colocação de armaduras novas. Neste período foram 

também encaminhadas para a EDP 6 avarias, que se encontram sanadas. 

DIVERSOS 

No período em apreço foram elaboradas as seguintes propostas de aquisição de bens e 
de serviços: 

- Certificação de instalações de gás em diversos edifícios municipais 

- Fornecimento de combustíveis rodoviários para a Frota Automóvel Municipal 

- Inspeções periódicas viaturas da Frota Automóvel Municipal 

- Alinhamentos e calibragens de viaturas da Frota Automóvel Municipal 

- Reparação de furos em viaturas da Frota Automóvel Municipal 

- Reparações elétricas em viaturas da Frota Automóvel Municipal 

- Aquisição de equipamento de jogo e recreio para o Parque Mártires do 
Colonialismo 

- Aquisição de luminárias para a área envolvente ao BAMBI 

- Aquisição de viatura para o Centro de Recolha Oficial 

- Recolha de efluentes domésticos no Concelho da Marinha Grande 
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- Plano de Controlo Operacional na Zona de Abastecimento da Estação 

 

3.EDUCAÇÃO  

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Coordenação do funcionamento das cantinas escolares, nomeadamente ao nível da avaliação 

e correção das respetivas ementas escolares e acompanhamento e controlo dos serviços 

prestados por entidades externas. 

 

SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

Início da preparação da XIV Semana da Educação e Juventude que se realizará entre os dias 26 

de março e 01 de abril de 2017. 

 

                                                                          

4.INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

HABITAÇÃO SOCIAL 

- Gestão e acompanhamento dos processos de habitação social, emissão mensal de rendas e 

acordos de regularização de dívida, revisões de renda, levantamento de rendas em atraso e 

respetiva notificação aos arrendatários, atendimento semanal a inquilinos/acompanhamento 

das famílias residentes nos bairros sociais; 

- Realização de visitas domiciliárias conjuntas com a DISU, com vista à resolução de pedidos de 

reparação em habitações sociais, da responsabilidade exclusiva do Município; 

 
AÇÃO SOCIAL 

- Análise, avaliação social e acompanhamento, em parceria com alguns serviços da 

comunidade (IPSS´s, UCC da Marinha Grande, Saúde Pública, PSP e Segurança Social) de 

diversos casos de munícipes, de entre os quais, idosos em situação de vulnerabilidade social; 

 

REDE SOCIAL 

- Participação numa reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, realizada no dia 23 de Janeiro 

de 2017; 

- Participação numa reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS), realizada no dia 15 de 

dezembro de 2016 
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RSI 

- Elaboração de planos de inserção dos beneficiários de RSI e respetiva assinatura entre as 

partes envolvidas; 

- Aprovação, em sede de parceiros do Núcleo Local de Inserção, de processos a suspender 

e/ou cessar, por motivo de incumprimento, por parte dos beneficiários da medida. 

 

APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL 

Análise, classificação e proposta de admissão das candidaturas apresentadas, em 2016, pelas 

entidades abaixo identificadas: 

PVMG – Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande, para 

a realização do Festival de Teatro Sénior; 

CASA DO PESSOAL DA CMMG – para a realização da Festa de Natal de 2017; 

A.N.O. II – para o funcionamento do centro socio-sanitário Porta Azul e Loja Social 

ADESER II - para o apoio social à CPCJ 

ASURPI – para a realização do Almoço de Natal do Reformado/2017, da Gala de Dança Sénior e 

realização de atividades culturais e intercâmbios da Universidade Sénior 

ASSOC. DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DA MARINHA GRANDE – para a realização do Plano 

de Atividades 2017 

A.P.D. – para a realização do Plano de Atividades de 2017 

A.P.D.P. – para a realização das sessões de terapia da fala e terapia ocupacional integradas no 

âmbito do Projeto “ Encontros Terapêuticos com Parkinson” 

S. SILVESTRE – para a instalações de caixilharias e portas em alumínio nas futuras instalações 

do SAD e Centro de Dia 

 

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A IDOSOS 

- Número de visitas efetuadas de 15 de dezembro de 2016 a 06 de fevereiro de 2017: 199 

- Número de pessoas acompanhadas diariamente: 15 

 

INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA 

Preparação de processos para a atribuição da 1ª e 2ª tranche do Incentivo à Natalidade aos 

requerentes do 3º trimestre de 2016.  

Análise de 27 novos processos relativos ao 4º Trimestre de 2016. 
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5.DESPORTO 

 

PREPARAÇÃO LOGISTICA DE ATIVIDADES A REALIZAR 

- Desfile de Carnaval 2017 – iniciativa que será realizada no dia 24 de fevereiro, estando 

prevista a participação de 1600 pessoas, entre alunos do 1.º CEB e JI’S, Educadores / 

Professores e Auxiliares de Ação Educativa; 

- Corta-Mato Escolar 2017 – iniciativa a realizar no dia 1 de abril no Parque da Cerca; 

- Passeios Pedestres Escolares – Iniciativa que irá contar com a participação de todos os 

alunos do 1.º CEB do Concelho, a realizar nos dias 27, 28 de abril, 2, 3, 4, 5, e 8 de maio. 

 

APOIOS FINANCEIROS ÁREA DO DESPORTO E OUTRAS 

Análise, classificação e proposta de admissão das candidaturas apresentadas, em 2016, para 

desenvolvimento de projetos e atividades na área do desporto e outras, pelas entidades 

abaixo identificadas: 

Desporto: 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES – Apoio à atividade “Desporto para Todos” 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO – Para realização da 2ª 

Edição Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO – Para realização da 8ª 

Prova de BTT 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO – Para realização do  XIII Torneio Andebol 

de praia 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO – Para realização do Festand 2017 

GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO – Para realização do OPEN/Concurso Nacional 

de Pesca 2017 

CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE – Para realização do 7º Grande Prémio de Atletismo 

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA – Para realização do IV Torneio de 

Futebol Juvenil 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE – Para realização do Torneio Xadrez Memorial José Vareda 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE – Para realização do  29º Torneio Voleibol Praia S.Pedro Moel, 

do 4º Torneio Voleibol  “Super Jovem” e do 4º Torneio Voleibol  “Super Senior”  

SPORTING CLUBE MARINHENSE – Para realização do Festival Patinagem Artística 

correspondente a 2016 

SPORTING CLUBE MARINHENSE – Para realização do Festival Patinagem Artística 2017 

SPORTING CLUBE MARINHENSE – Para realização do Convívio Minibasquete São Martinho 
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SPORTING CLUBE MARINHENSE – Para realização do Convívio Minibasquete correspondente a 

2016 

  

Outros 

ASSOCIAÇÃO CASA D`ÁRVORE ABC NATUR – Para apoio à atividade “Escola da Mata” 

ASSOCIAÇÃO CASA D`ÁRVORE ABC NATUR – Para apoio à atividade “Histórias ao Luar” 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE – Para apoio à atividade de 

Recolha e Tratamento de Animais Abandonados 

  

OUTRAS ATIVIDADES 

- Elaboração de mapas de ocupação de instalações desportivas e respetivos horários. 

- Acompanhamento das intervenções/obras de beneficiação realizadas ou em fase de 

realização nas instalações desportivas municipais. 

- Gestão logística de toda a atividade desenvolvida nas Instalações Desportivas  

- Apoio na realização do Corta-Mato Regional Escolar 2017 / Desporto Escolar, iniciativa 

realizada no dia 1 de fevereiro, no Parque da Cerca, tendo contado com a participação de 

cerca de 2000 alunos em representação de 88 Agrupamentos Escolares do Distrito de Leiria. 

 

 

6.CULTURA 

 

CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS 

 

Promoção de reuniões de trabalho com diversos agentes, associações locais e interessados na 

programação de eventos na Casa da Cultura, designadamente para avaliação de condições e 

necessidades em termos de recursos humanos, técnicos e logísticos e de operacionalização 

dos espetáculos. Integram-se neste âmbito entre outros, os contatos com representantes da 

Sociedade Artística e Musical dos Pousos (análise de possibilidade de realização de espetáculo 

com a Big Band da SAMP no dia 25 de fevereiro), do Grupo de Teatro e Direção do Sport 

Império Marinhense (aferir proposta de apresentação da última produção deste Grupo de 

Teatro no dia 1 de abril), do Grupo Iberomoldes e Orfeão de Leiria (para aferir condições de 

realização de espetáculo de música do dia 5 de março), da Universidade Sénior da Marinha 

Grande (realização de intercâmbio cultural com outras Universidades que inclui apresentação 

de espetáculo no TS no dia 17 de fevereiro), da Direção do Orfeão de Leiria para aferir apoio à 

realização de mais uma edição do Festival de Música de Leiria (c/ realização de espetáculo no 
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TS em junho de 2017), do Grupo de Teatro O Nariz para aferir manutenção da parceria no 

âmbito de mais uma edição do Festival de Teatro ACASO (c/ realização de espetáculos no TS 

em setembro e outubro de 2017). 

 

Elaboração de proposta de programação para o primeiro semestre de 2017. Realização prévia 

de contactos com agentes e produtores de diversas áreas artísticas de forma a concretizar a 

programação de janeiro a junho de 2017. Mantemos o objetivo de programar com a 

antecedência de 3 a 6 meses de forma a acautelar toda a complexidade inerente ao próprio 

processo. Estão em curso diversos procedimentos com vista à adjudicação de diversos dos 

espetáculos cuja programação mereceu despacho superior favorável. 

 

No período em análise foram programados e produzidos os seguintes espetáculos, preços de 

ingressos e lotações de sala, na Casa da Cultura Teatro Stephens: 

 

Dia 17 dezembro | Espetáculo de teatro O MENINO DE VIDRO c/ Oficina Teatro & Arte – 

Lotação esgotada (238 bilhetes). 

Dia 7 janeiro | Espetáculo de música CONCERTO ANO NOVO c/ ORQUESTRA JUVENIL DA 

MARINHA GRANDE - 180 bilhetes. 

Dia 18 janeiro | Espetáculo de música PEDRO ABRUNHOSA & COMITÉ CAVIAR Espetáculo que 

assinalou o 18 de janeiro de 1934 – Lotação esgotada (238 bilhetes + 16 camarotes = 254). 

Dia 28 janeiro | Espetáculo de teatro SOMBRAS DO ABSURDO c/ GRUPO TEATRO SOM – 75 

bilhetes. 

Dia 4 fevereiro | Espetáculo de música PEDRO E OS LOBOS & A JIGSAW – 50 bilhetes. 

 

Fotografias dos espetáculos: 
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Pedro Abrunhosa & Comité Caviar 18.01.17 

 

Sombras do Absurdo 28.01.17 

 

Pedro e Os Lobos 04.02.17 
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A Jigsaw 04.02.17 

 

VIVER NATAL COM M. GRANDE 

Organização e produção da iniciativa “Viver Natal com M. Grande”, que ocorreu de 1 de 

dezembro de 2016 a 8 de janeiro de 2017, com o objetivo de dinamizar o centro tradicional, 

assinalar o Natal e proporcionar atividades de ocupação das crianças durante as férias.  

A programação de Natal no concelho da Marinha Grande contou com as seguintes atividades: 

- Cinema; 

- Presépio Tradicional de Filipe Ferreira, com 30m2; 

- Atividades infantis diversas, dinamizadas na tenda de Natal e Praça Stephens: Insuflável, 

pinturas faciais, modelagem de balões, ateliês, chegada do Pai Natal em trenó, teatro, oficinas, 

música, hora do conto; 

- Iluminação de Natal; 

Esta inicitiva contou com a participação de mais de 2000 crianças, acompanhadas dos seus 

familiares, que visitaram a Tenda do Pai Natal; 

 

FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO 

Organização e produção de uma parte das atividades programadas para os festejos da 

passagem de ano na Praia de Vieira e em S. Pedro de Moel, nomeadamente a contratação de 

artista e recursos logísticos. 

Ambos os eventos foram programados e realizados em parceria com uma Comissão de 

comerciantes da Praia da Vieira e com a Protur (São Pedro de Moel) que asseguraram a 

concretização das atividades in loco bem como parte da animação, logística e o fogo-de-

artifício. 
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 APOIOS FINANCEIROS ÁREA DA CULTURA 

Análise, classificação e proposta de admissão de candidaturas apresentadas em 2016, para 

apoio financeiro na área da cultura em 2017, pelas entidades abaixo identificadas: 

 

ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR - Apoio a atividades com caráter anual 2017 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO - XXVIII Feira do Artesanato 

e Gastronomia                                                    

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO - 5º Arraial Popular 

STIV - Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira - Comemorações do 18 de janeiro 

CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE - Escola de música e orquestra da Amieirinha 

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA - III Festival Musical O Carvoeiro 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE - Atividade anual departamento de música 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE - Atividade anual departamento de dança 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE - Encenação de peça de teatro 

SPORTING CLUBE MARINHENSE - Festa da Embra 2017 

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA RECREIO 1º JANEIRO - Gala de encerramento das Comemorações 

do 78º Aniversário 

CLUBE DOS MÚSICOS DA MARINHA GRANDE - Vamos dar música à Marinha – Aquisição de 

Equipamento de som e luz 

CLUBE DOS MÚSICOS DA MARINHA GRANDE - Vamos dar música à Marinha 

 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Programação da animação/eventos culturais a realizar no 1º semestre de 2017, 

designadamente Festa da Primavera (a realizar entre 1 a 9 de abril), Comemorações do 25 de 

abril e Criativarte (a realizar em abril), Festas da Cidade (a realizar no primeiro fim de semana 

de junho), Época Balnear.  

 

TURISMO INDUSTRIAL 

Acompanhamento e marcação de visitas no âmbito do Turismo Industrial: 

- Escola Básica e Secundária - João Garcia Bacelar da Tocha – 68 visitantes – Museu do Vidro e 

Normax 

- Grupo Carlos Antunes – 50 visitantes – Estúdio de Vidro Poeiras Glass e Museu do Vidro 

 

"IMAGENS DE MARCA" 

O Município da Marinha Grande, em parceria com o Turismo Centro de Portugal apoiou a 
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realização de "Imagens de Marca", um magazine de informação semanal dedicado ao 

branding, com emissão na SIC Notícias. 

Emitido desde 2004 na SIC Notícias este programa de 15 minutos é produzido pela produtora 

I’M in Motion, com autoria, direção editorial e apresentação de Cristina Amaro. 

O Imagens de Marca realizou um especial Centro de Portugal - da Serra ao Mar, dedicado ao 

Natal, e a equipa de filmagens deslocou-se à Marinha Grande no dia 14 de dezembro, tendo 

uma das transmissões ocorrido no dia 24 de dezembro. 

A abordagem deste programa passa pelo destaque da oferta no Centro de Portugal, e por 

marcas e projetos locais relevantes. 

Na Marinha Grande filmaram: 

- Museu do Vidro e artesãos 

- Estúdio de Vidro Poeiras Glass 

 

MUSEU DO VIDRO 

O Museu do Vidro recebeu no período de 12 de dezembro de 2016 a 06 de fevereiro de 2017, 

um total de 4681 visitantes, dos quais 1310 em grupo, sendo 305 com visita guiada, 

distribuídos por:  

- Dezembro de 2016: 3482, dos quais 614 em grupo, sendo 140 com visita guiada (a partir de 

12 de dezembro); 

- Janeiro de 2017: 1070, dos quais 595 em grupo, sendo 123 com visita guiada; 

- Fevereiro de 2017: 129, dos quais 101 em grupo, sendo 42 com visita guiada (até ao dia 06 de 

fevereiro). 

 

Exposições 

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições: 

- Desde 09 de julho de 2016 e até 26 de fevereiro de 2017: exposição temporária do Núcleo de 

Artes Decorativas – Palácio Stephens, intitulada “Olinda Colaço, a arte de pintar o vidro”. 

- Desde 12 de novembro de 2016 e até 23 de abril de 2017: exposição temporária do Núcleo 

de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “Bordalo Pinheiro, 170 anos depois por 

alunos de Belas Artes”, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

 

Atividades educativas e outras 

Comemorações do 18.º Aniversário do Museu do Vidro 

Atividade educativa Descobrindo a exposição... “Bordalo Pinheiro, 170 anos depois por alunos 

de Belas Artes” 
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N.º total de participantes na atividade (de 12 a 16 de dezembro de 2016): 117 crianças e 13 

adultos; 

N.º escolas participantes: 5 (EB1 Várzea, EB1 Francisco Veríssimo, Jardim de Infância  da Praia 

da Vieira, EB1 Fonte Santa, EB1 Praia da Vieira); 

N.º de crianças do pré-escolar: 22. 

N.º de crianças do 1º ciclo: 95. 

Objetivos específicos | Permitir que as crianças estabeleçam uma relação com as obras 

observadas, interagindo com as mesmas e distinguindo materiais utilizados; desenvolver a 

expressão e comunicação das crianças através da educação estética, despertando a sua 

sensibilidade para a arte; desenvolvimento das capacidades criativas, artísticas e motoras das 

crianças. 

Descrição da atividade | A atividade consiste numa visita exploratória à exposição temporária 

“Bordalo Pinheiro: 170 anos depois por alunos de Belas Artes”, patente no Núcleo de Arte 

Contemporânea do Museu do Vidro (NAC), para observação e interpretação das obras 

expostas. De seguida as crianças são convidadas a realizar um trabalho de expressão plástica e 

livre tendo por base as obras observadas na exposição. 

Público-alvo | Crianças a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico do 

concelho, com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos de idade. 

Calendarização | De segunda-feira a sexta-feira, dias 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15 e 16 de 

dezembro. 

 

Ateliê de pintura sobre vidro “Lâmpadas de Natal” 

N.º total de participantes: 5 crianças e 5 adultos. 

Descrição | Recorrendo à técnica de pintura sobre vidro, através da aplicação de tintas com 

recurso a esponjas ou pincéis, as crianças são convidadas a realizar um enfeite de Natal a partir 

da decoração de uma lâmpada de vidro. 

Público-alvo | crianças dos 3 aos 10 anos de idade.  

Duração aproximada | 1h30m.  

Calendarização | dia 18 de dezembro de 2016. 

 

CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA 

A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira encontra-se encerrada. 

 

MUSEU JOAQUIM CORREIA 

O Museu Joaquim Correia recebeu no período de 12 de dezembro de 2016 a 06 de fevereiro 
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de 2017, um total de 21 visitantes, distribuídos por:  

- Dezembro de 2016: 0 (a partir de 12 de dezembro); 

- Janeiro de 2017: 17; 

- Fevereiro de 2017: 4 (até ao dia 06 de fevereiro). 

 

Exposições 

Neste período o Museu Joaquim Correia promoveu: 

- Desde 09 de abril de 2016: exposição temporária do Museu Joaquim Correia, intitulada 

“Flores” do mestre Joaquim Correia. 

 

GALERIA MUNICIPAL 

No dia 17 de dezembro teve lugar a inauguração da exposição de pintura e escultura «Mãos e 

Afetos» de Carla Martins, que esteve patente na Galeria Municipal até ao dia 29 de janeiro. 

Tratou-se de uma exposição que permitiu o reencontro da turma do infantário Arco Iris de 

1982/83 e de muitos amigos, com a pintora Carla Martins, artista autista surda - muda. 

Durante os fins-de-semana a artista demonstrou ao vivo a sua arte, pintando para os 

visitantes.  

A exposição foi visitada por 361 pessoas. 

Está em curso a programação da Galeria Municipal, a partir de março de 2017. 

 

A Galeria Municipal recebeu no período de 12 de dezembro de 2016 a 06 de fevereiro de 2017, 

um total de 335 visitantes, dos quais 246 em grupo, distribuídos por:  

- Dezembro de 2016: 130, 104 dos quais em grupo (a partir de 12 de dezembro); 

- Janeiro de 2017: 231, dos quais 142 em grupo; 

- Fevereiro de 2017: 0 (até ao dia 06 de fevereiro). 

 

COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES 

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes encontra-se encerrado desde o 

dia 16 de outubro de 2016. 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Dados estatísticos 

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

1.006 livros para leitura domiciliária e inscreveu 22 novos leitores, sendo 1 criança até aos 12 

anos, 3 jovens com idade compreendida entre os 13 e os 17 anos e 18 inscritos com idades 
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superiores a 18 anos. Destes 22 novos leitores inscritos, 18 são do sexo feminino e 4 do sexo 

masculino. Há que ter em conta, que o período abrangido pelo presente relatório contém dias 

feriados e tolerâncias de ponto da quadra natalícia, pelo que a Biblioteca Municipal esteve 

alguns dias encerrada ao público.   

 

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 47.165 registos 

documentais, correspondente ao seu acervo bibliográfico. O catálogo bibliográfico está 

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

 

Contamos … Contigo (hora do conto) 

No período a que se refere o presente relatório e em virtude de abranger o período do Natal e 

de pausa nas atividades letivas, apenas foram realizadas 6 sessões de leitura, inseridas na 

atividade “A Hora do Conto”, envolvendo 194 crianças e 20 adultos, provenientes dos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º CEB do concelho.  

Como é habitual, as sessões incluem uma visita guiada por todos os espaços funcionais da 

Biblioteca Municipal, acompanhada por uma breve explicação do seu funcionamento e 

organização. Por vezes esta visita guiada é substituída por uma conversa informal com as 

crianças, no sentido de as motivar para a importância da leitura e da frequência das 

bibliotecas. A iniciativa termina sempre com a leitura dramatizada de um livro, realizada pelas 

funcionárias da Biblioteca, e com o contacto direto com os livros existentes na sala infanto-

juvenil.  

 

Escolhas para Si 

Trata-se de pequenas mostras bibliográficas temáticas de divulgação dos fundos documentais 

existentes na Biblioteca Municipal, com especial ligação à comemoração de datas, 

acontecimentos, personalidades ou divulgação de temas da atualidade. As mostras realizam-se 

no átrio da entrada da Biblioteca Municipal. 

Estas mostras pretendem funcionar como apoio aos leitores e facilitar as escolhas dos mais 

indecisos ou dos que vêm com falta de tempo para fazerem as suas escolhas autonomamente. 

 

No período abrangido por este relatório as nossas escolhas foram as seguintes: 

- dezembro -  de 02 a 30 – “Escolhas … para refletir” (livros na área da psicologia, da filosofia, 

estudo dos comportamentos, auto-ajuda, etc.) 

- janeiro – de 02 a 31 – “Escolhas sobre … Umberto Eco” 

- fevereiro – de 01 a 15 – “As traições mais famosas da Literatura” (ligação ao Dia de S. 
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Valentim, Dia dos Namorados) 

 

Vem Conhecer ... 

Pequenas exposições temáticas associadas a mostras bibliográficas sobre autores, datas ou 

acontecimentos da atualidade. Estas exposições realizam-se num pequeno espaço da sala 

infantojuvenil e dirigem-se ao público mais jovem. 

Estiveram em destaque os seguintes temas: 

- dezembro – de 02 a 30 – “Natal pequenino” (livros e contos de Natal) 

- janeiro – de 02 a 31 – “Personagens do Imaginário” 

- fevereiro – de 01 a 28 – “Autores estrangeiros de séculos passados” 

 

BiblioARTE/Junta-te a NÓS 

Em janeiro de 2017 iniciámos duas atividades com carácter educativo e lúdico, relacionadas 

com assuntos, datas e acontecimentos da atualidade, sempre em articulação com os livros, a 

leitura e a escrita. Pretendemos, desta forma, divulgar livros, autores e assuntos; facilitar, 

alargar e diversificar as escolhas bibliográficas dos utilizadores mais jovens; estimular a 

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

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

também pedagógica da Biblioteca; incentivar o uso continuado das Bibliotecas. 

 

No período abrangido pelo presente relatório, os temas escolhidos foram os seguintes: 

BiblioARTE 

- janeiro – dia 4, 14:30 – Vamos fazer … uma Coroa de Reis (ligação ao Dia de Reis) 

Junta-te a NÓS 

- janeiro – dia 18, 14:30 – Vem escrever os teus desejos para 2017 

 

Filmes & C.ª  

Em janeiro de 2017 reformulámos esta atividade, tentando ir de encontro aos hábitos dos 

nossos utilizadores. Assim, no 1º e 3º sábados de cada mês temos na Sala de Áudio/Vídeo um 

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

Os filmes são, previamente, escolhidos e divulgados pela Biblioteca. Pretende-se com esta 

iniciativa ocupar as crianças fora do horário escolar; divulgar vários tipos de filmes, conteúdos 

e temáticas; despertar nas crianças o sentido da audição e da concentração; transmitir a 

importância do filme como instrumento de aprendizagem e lazer; incentivar o uso continuado 

das Bibliotecas por pais e filhos; contribuir para o conceito de Biblioteca como espaço para 
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famílias; estimular o espírito crítico e de análise da realidade envolvente; fomentar a 

socialização, o convívio e o respeito pelas regras de relacionamento em grupo. 

 

Projeto “Livros em Movimento” 

Este ano letivo foi retomado o projeto “Livros em Movimento”, colocando em circulação várias 

caixas com livros. Estes livros permaneceram nas diferentes escolas do 1º CEB e no dia 17 de 

janeiro fez-se a primeira rotação de caixas inter-escolas.  A presença destes livros constitui um 

importante recurso pedagógico, para professores e alunos, facilitando o acesso ao livro, 

promovendo a leitura e aproximando as crianças da Biblioteca Municipal, fazendo-lhes 

reconhecer a sua importância na comunidade e na formação ao longo da vida. 

 

Difusão de informação 

Ao nível da difusão de informação e da aproximação aos leitores, promovendo o livro, a 

leitura, os autores e os serviços prestados pela Biblioteca Municipal, a Biblioteca Municipal 

continua a publicar conteúdos com regularidade e com recurso às redes sociais:  

-  Newsletter mensal para divulgação das iniciativas da BM;  

- Conteúdos nos dois Blogues, sendo um dedicado ao público em geral e o outro com 

conteúdos direcionados aos mais jovens.  

 

Tertúlia dos Anos de Oiro 

O auditório da Biblioteca Municipal continua a acolher as atividades desenvolvidas pela 

Tertúlia dos Anos de Oiro, projeto da responsabilidade da AdeSer II, IPSS da Marinha Grande, 

dedicado à população sénior, cujas iniciativas decorrem às 2ª e 5ª feiras, das 14:30 às 16:30. 

 

7.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO 

 

REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Participação na Ação de Formação sobre «Elaboração de Projetos» organizada pelo Instituto 

Marques de Vale Flor.  

 

PROJETO “À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES” 

No âmbito deste Projeto e das atividades programadas pelas Câmaras Municipais de Marinha 

Grande, Vila Real de Santo António, Montemor-O-Novo e Fundão, e nos meses de a dezembro 

a fevereiro foram efetuadas as seguintes atividades: 

 Reunião com as escolas participantes do Projeto: Escola da Várzea e Escola do 
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engenho, sobre as atividades efetuadas, ponto da situação e preparação logística das 

atividades; 

 Acompanhamento da Ação DE BOCA A ORELHA. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, 

lengalengas… À descoberta do património oral das 4 cidades”, uma ação no domínio 

do Património Cultural Imaterial, mobilizando Estados e comunidades na sua 

inventariação, valorização e salvaguarda, junto da Escola do Engenho e da Escola da 

Várzea; 

 Reunião do Projeto nos dias 12 e 13 de janeiro em Montemor-O-Novo. Preparação das 

Comemorações do dia 11 de Março – Elevação a Cidade. 

 

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOBRE A CIDADANIA E A IGUALDADE  

Organização da iniciativa que decorrerá entre 20 e 24 de fevereiro “Roteiro para a Cidadania”. 

Evento promovido pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e Associação 

ANIMAR. O evento terá por objetivo dinamizar as redes locais, apoiando-as na organização de 

atividades que promovam a cidadania e a participação da comunidade. 

8.SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO  

 Inspeções sanitárias 

Foram realizadas as seguintes inspeções: 

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

(motivadas por reclamações/denúncias) –  3 inspeções. 

 Centro de Recolha Oficial (CRO) 

-Foram recolhidos/capturados da via pública 5 canídeos e 6 felídeos; 

-Foram entregues nas instalações do CRO 20 canídeos (Nota: 14 dos canídeos 

entregues encontravam-se a cargo da APAMG e foram transferidos das instalações 

localizadas nos estaleiros para o CRO); 

-Foram adotados 4 canídeos; 

-Foram entregues, para incineração, pelos seus detentores, 5 cadáveres de 

felídeos e 3 cadáveres de canídeos; 

-Foram recolhidos das vias/locais públicos 6 cadáveres de felídeos; 
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-Foi efetuada a avaliação clínica de 2 canídeos agressor/agredido para efeitos de 

sequestro sanitário antirrábico. 

 Profilaxia da Raiva e outras Zoonoses – Vacinação antirrábica e identificação 

eletrónica de animais de companhia 

- Foram vacinados 20  canídeos; 

- Foram efetuadas 13 identificações eletrónicas de caninos e respetivos registos na 

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

9.GABINETE DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE  

 Atendimentos 

Número de Atendimentos: 5890 

- tempo médio de espera 07 minutos e 40 segundos. 

 Licenças 

Licenças emitidas: 

- 12 licenças especiais de ruído. 

- 1 licenças para instalação e funcionamento de recinto improvisado e 

itinerante; 

 Autorizações 

Autorizações emitidas: 

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

vias para realização de provas desportivas ou outras; 

-7 autorizações para isenção do pagamento de taxas ao abrigo do artigo 14.º 

do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande; 

 Águas e Saneamento  

Serviços executados 
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- Limpeza de fossas – 488 fossas, num total de 4.824m3 

- Substituição de contadores efetuada por empresa externa – 392 

- Instalação de contadores – 105 

- Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento- 397 

 Contratos de fornecimento 

-Celebrados 243 novos contratos de fornecimento  

 Leituras 

-Nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram efetuadas 19.234 

leituras de consumo. 

Metrologia 

 37 verificações de instrumentos de medição intervenientes em transações 

comerciais até 500Kg. 

 

10.RECURSOS HUMANOS 

 Segurança, higiene e saúde 

Foram efetuadas recolhas de sangue e exames periódicos e ocasionais e respetivas 

consultas no âmbito da medicina preventiva. 

N.º Exames Periódicos, realizados em 19 de dezembro e 31 de janeiro 

DFTI – 2 

DAM – 7 

DOT – 2 

DCD – 8 

DISU – 12 
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N.º Análises Clínicas, realizadas nos dias 14 de dezembro e 19 de janeiro 

DFTI – 1 

DAM – 9 

DOT – 3 

DCD – 8 

DISU – 15 

 Acidentes de trabalho 

No período de referência há a registar 5 acidentes de trabalho com 1 trabalhador da 

divisão Financeira e de Tecnologias de Informação (DFTI), 1 trabalhador da Divisão de 

Administração e Modernização (DAM), 1 trabalhador da Divisão de Cidadania e 

Desenvolvimento (DCD) e 2 trabalhadores da Divisão de Infraestruturas e Serviços 

Urbanos (DISU).  

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho foi de 17 dias, 

sendo que, em três dos acidentes registados não houve incapacidade. 

 Acidentes pessoais 

No período de referência não há registo de acidentes. 

 Doenças profissionais 

Existem quatro processos de trabalhadores da autarquia pendentes de certificação de 

doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais. 

 Formação profissional 

Planeamento da Segurança do Saneamento (PSS) – 16 de dezembro – Org. Acquawise 

Consulting, – 4 Técnicos Superiores da DISU – 418,20€; 

Ação “Suporte Básico de Vida” – 22 de dezembro – Org. Centro de Saúde da Marinha 

Grande – 20 Assistentes Operacionais e 1 Assistente Técnica da DCD – inscrição 

gratuita; 

Ação “Alergias Alimentares” – 29 de dezembro – Org. Centro de Saúde da Marinha 

Grande – 20 Assistentes Operacionais e 1 Assistente Técnica da DCD – inscrição 

gratuita; 
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Seminário “Saúde Mental – Perspetivando a Reabilitação e a Reintegração na Doença 

Mental Grave” – 26 de janeiro – Org. Município de Ourém e Laboratório de 

Reabilitação Psicossocial – 2 Técnicas Superiores da DCD – inscrição gratuita. 

 Aposentação 

No período de referência há a registar: 

- Instrução de processos de aposentação: 0 

- Processos decididos: 0 

- Processos pendentes de decisão pela CGA: 3 

 Procedimentos concursais 

Conclusão dos procedimentos concursais abertos no 2.º semestre do ano 2016, que 

culminaram com o recrutamento de 4 técnicos superiores (regularização de 

mobilidades intercarreiras): 

- 1 para a Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, área de 

contabilidade e administração, com efeitos a 30 de dezembro de 2016; 

- 1 para a Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, área de turismo, com 

efeitos a 30 de dezembro de 2016; 

- 1 para a Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, área de engenharia 

civil, com efeitos a 30 de dezembro de 2016; 

- 1 para a Divisão de Administração e Modernização, área de administração 

pública, com efeitos a 1 de fevereiro de 2017. 

 Estágios profissionais 

Estágio do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo – Início 3 de janeiro e 

términus a 4 de abril na DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento  

Entidade: Escola Profissional e Artística da Marinha Grande 

1 aluno no Turismo, 1 aluno  no Museu do Vidro e 2 alunos na Casa da Cultura 
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11.SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

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

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

do presidente da câmara municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do 

município. 

 

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

anterior, devem também constar o saldo e estado atual das dívidas a fornecedores, para o que 

se anexa o calendário da faturação a pagar por fornecedor, do qual constam, as faturas por 

pagar processadas pela Área das Finanças até ao dia 10 de fevereiro de 2017, e que totalizam 

200.003,26 euros. 

 

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

execução orçamental da receita e da despesa de 1 de janeiro a 10 de fevereiro de 2017 e 

comparação com o ano transato.  

 

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 14.872.490,51 euros, dos quais, 

12.855.568 euros respeitam a despesas correntes e 2.016.922,51 euros a despesas de capital. 

O total dos cabimentos assumidos por adjudicar ascende a 2.796.571,74 euros. 

 

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 10 de fevereiro de 2017 regista um montante em caixa 

de 9.208,47euros, de depósitos à ordem de 10.383.410,61 euros e de depósitos de Operações 

de Tesouraria 838.064,52 euros.  
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12.PLANO DIRETOR MUNICIPAL  

Sugestões e/ou Contributos 

- Introdução da informação alfanumérica e geográfica das sugestões/contributos à 

Revisão do PDMMG entregues na Câmara Municipal, na respetiva base de dados 

geográfica para análise futura.  

1.ª FASE / 2.ª FASE 

- Participação na reunião do dia 03/02/2017, com a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e os Agrupamentos de Escolas -Vieira de Leiria, Marinha 

Grande Nascente e Marinha Grande Poente, onde foi abordada a estratégia da política 

escolar que o Município pretende implementar através da Carta Educativa. 

- Acompanhamento dos trabalhos de revisão do PDMMG a realizar pela empresa 

Ruralmark – Planeamento e Gestão de Recursos Naturais, Lda, nomeadamente: 

Resposta às solicitações da Ruralmark – Planeamento e Gestão de Recursos Naturais 

Lda, com disponibilização da informação solicitada ao nível de diferentes áreas 

temáticas, através da plataforma criada pela empresa para o efeito. 

13.PROJETOS 

 REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL - 

Concurso público n.º 15/2015 – Resposta a esclarecimentos de obra; 

 REQUALIFICAÇÃO ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA  – CP 

01/2016 – Aprovação de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões e Trabalhos a 

Mais. Este assunto foi submetido a deliberação de Câmara para aprovação dos trabalhos 

de suprimento de erros e omissões no valor de 1.694,64 € (Mil seiscentos e noventa e 

quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) e dos trabalhos a mais no valor de 5.210,00 € 

(Cinco mil duzentos e dez euros), a que acresce IVA à taxa legal, assim como a aprovação 

da prorrogação do prazo da empreitada em 20 dias  para realização destes trabalhos 

(acrescer ao prazo da empreitada). 

 ANÁLISE DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DO PARQUE 

TIR E AMPLIAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A NORTE DA ZIMG  – Foi 

analisado o projeto de execução da 5.ª Fase da Ampliação da Zona Industrial, sendo que o 

projeto da rede elétrica encontra-se na EDP para aprovação. 
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 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REPÚBLICA – acompanhamento da fase de 

execução de obra. 

 

Projetos concluídos: 

 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO; 

 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA 

DO SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”; 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA CASAL DOS CLAROS; 

 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS; 

Projetos em elaboração: 

 EXECUÇÃO DE COLETOR DOMÉSTICO EM CAMINHO PEDONAL ENTRE RUA CIRCULAR 

E RUA DE ÓBIDOS E ENTRE RUA MOINHO D' AMÉLIA E RUA DO JARDIM E EXECUÇÃO 

DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE ÓBIDOS; 

 RUA DE OEIRAS, RUA CIDADE DO FUNDÃO, RUA FERNANDO PESSOA E 

ARRUAMENTOS ENVOLVENTES – PROPOSTA DE TRAVESSIAS PEDONAIS E 

REBAIXAMENTO DE PASSEIOS AO NÍVEL DA PLATAFORMA VIÁRIA; 

 INSTALAÇÃO DE PASSAGEM DE PEÕES NA RUA DA PORTELA E RUA JOAQUIM 

MARQUES NOBRE – PROPOSTA DE TRAVESSIAS PEDONAIS E REBAIXAMENTO DE 

PASSEIOS AO NÍVEL DA PLATAFORMA VIÁRIA; 

 COLOCAÇÃO DE UMA PASSAGEM ELEVADA PARA PEÕES, NAS TRUTAS NA 

RUA 52 EM FRENTE A CASA N.º 8  

 COLOCAÇÃO DE LOMBAS LIMITADORAS DE VELOCIDADE NA RUA DO BOCO; 

 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA DA GUARDA DO PILADO; 

 

14.LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES 

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 
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informação, de emissão de pareceres técnicos, de elaboração de propostas de 

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

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

emissão das competentes licenças de utilização, quer para verificação das condições 

de higiene, segurança e salubridade de edificações, sendo também efetuados os 

normais atendimentos de técnicos e requerentes, com vista ao esclarecimento de 

dúvidas na resolução de deficiências dos projetos. 

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

Atendimento e Apoio Administrativo deram entrada 315 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.  

 

Tabela  1 – Processos/pedidos entrados 

TIPO 

PERIODO 

TOTAL De 

14/12/2016 

a 

15/12/2016 

De 

16/12/016 a 

29/12/2016 

De 

30/12/2016 

a 

12/01/2017 

De 

13/01/2017 

a 

23/01/2017 

De 

24/01/2017 a 

09/02/2017 

Processos de Construção entrados 0 2 2 2 3 9 

Processos de Demolição entrados 0 0 1 0 2 3 

Processos de Alterações/Ampliação entrados 0 5 1 3 3 12 

Processos de Legalização entrados 0 4 0 0 1 5 

Pedidos de alteração ao uso  0 0 0 0 0 0 

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 0 

Processos de Obras de Urbanização 0 0 0 0 0 0 
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Processos de Alteração a Loteamento 

entrados 
0 0 0 1 0 1 

Pedidos de Informação Prévia entrados 0 0 1 2 1 4 

Comunicação de Obras Isentas de Controlo 

Prévio 
3 1 3 4 7 18 

Pedidos de Ocupação de Via Pública - apoio 

execução de obras 
1 0 0 0 4 5 

Pedidos de Ocupação de Via Pública - redes 

de telecomunicações, electricidade e gás 
0 0 1 2 1 4 

Aditamentos a processos 6 10 9 9 18 52 

Outros Pedidos Diversos* 14 43 31 45 69 202 

TOTAL GERAL 
24 65 49 68 109 315 

 

Tabela  2 – Processos/pedidos informados 

PERÍODO 

PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 

PROCESSSOS/ 

PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 14/12/2016 a 15/12/2016 24 13 

De 16/12/2016 a 29/12/2016 65 41 

De 30/12/2016 a 12/01/2017 49 25 

De13/01/2017 a 23/01/2017 68 25 

De 24/01/2017 a 09/02/2017 109 50 

 

Tabela 3 – Documentos emitidos 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 
De 

14/12/2016 
a 

15/12/2016 

De 
16/12/016 

a 
29/12/2016 

De 
30/12/2016 

a 
12/01/2017 

De 
13/01/2017 

a 
23/01/2017 

De 
24/01/2017 

a 
09/02/2017 

Alvarás de 
construção/legalização emitidos 

1 1 3 1 2 8 

Alvarás de demolição emitidos 0 0 0 0 0 0 

Alvarás de loteamento emitidos 0 0 0 0 0 0 

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

Alterações à licença emitidas 0 0 0 1 3 4 

Admissões de Comunicações 
Prévias*** 

0 0 1 2 2 5 

Prorrogações dos alvarás de 
construção 

0 2 1 0 0 3 

Alvarás de autorização de 
utilização emitidos 

0 1 1 5 3 10 

Alvarás de alteração de 
utilização emitidos 

0 0 0 0 0 0 

Alvarás de ocupação da via 
pública emitidos 

0 0 1 4 0 5 

Alvarás de obras de urbanização 
emitidos 

0 0 1 0 0 1 

Certidões emitidas 1 3 5 10 6 25 

 

Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes 

em reunião de Câmara, entrados e despachados: 

A
N

O
 2

0
16

 

PERÍODO 

NÚMERO DE 

PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 

ENTRADOS 

DATA DA 

REUNIÃO 

CÂMARA 

NÚMERO DE 

PROCESSOS 

PRESENTES 

R.C. 

NÚMERO 

PROCESSOS/ 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

De 14/12/2016 a 

15/12/2016 
6 15-12-2016 11 8 

De 16/12/2016 a 

29/12/2016 
20 29-12-2016 19 9 

A
N

O
 2

0
17

 

De 30/12/2016 a 

12/01/2017 
10 12-01-2017 16 19 

De13/01/2017 a 

23/01/2017 
12 23-01-2017 9 17 

De 24/01/2017 a 

09/02/2017 
19 09-02-2017 17 27 

TOTAL 67 --- 72 80 

 

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, 
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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 

 

15.PROTEÇÃO CIVIL 

 Monitorização dos pontos críticos das linhas de água urbanas do concelho, 

antes dos episódios de chuva forte e correção das obstruções encontradas.  

 Elaboração do plano de resposta para a prova de Corta-Mato Escolar - Fase 

CLDE, bem como a coordenação e execução do mesmo durante a prova. 

Presença em duas reuniões de preparação da prova. A prova de corta mato 

realizou-se no dia 1 de fevereiro, com a presença de 2000 atletas de todo o 

distrito de Leiria. Foram assistidos, no posto médico montado para o efeito, 35 

atletas. 

 Presença em simulacro de ocorrência de incêndio em empresa SEVESO do 

concelho. 

 Deram entrada no SMPC, no presente período, 10 participações de perigos 

diversos - 2 sobre gestão de combustível, 2 sobre construções em risco, 2 sobre 

linhas de água, 3 sobre segurança de árvores e 1 sobre a existência de 

processionária. Elaboram-se os procedimentos com vista à resolução das 

situações participadas: deslocações aos locais para avaliação dos riscos em 

causa, registos fotográficos, informações internas e comunicações escritas, 

nomeadamente diversas notificações. 

 Elaboração de duas propostas de deliberação e documentos anexos, no âmbito 

dos protocolos de cooperação assinados entre a Câmara Municipal e as 

associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho para o ano de 

2017.  
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 Preparação e realização de um briefing operacional municipal com os diversos 

agentes de proteção civil que operam no concelho. 

 Acompanhamento de várias ocorrências de proteção e socorro no concelho, 

nomeadamente: incêndios urbanos, incêndios florestais e formação de gelo na 

via pública. 

 Colaboração com a DISU, em três ações de intervenção em árvores localizadas 

em espaço público: na Escola Básica de Albergaria, Escola Básica da Comeira e 

na Escola Básica das Trutas. As intervenções contemplaram a execução de 

podas de formação, desramação e o corte de uma árvore seca. 

 Elaboração de informação relativa a edifício degradado, confinante com a via 

pública, no âmbito de processo de vistoria às condições segurança e 

salubridade, no âmbito do n.º 2 do artigo 89.º, e do n.º 1 do artigo 90.º, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 Monitorização de quatro situações de edifícios degradados, confinantes com a 

via pública - diversas ações.  
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