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O Plano Municipal de Obras Públicas é um plano de ação que descreve as obras planeadas, as obras 

em execução e os objetivos do Município da Marinha Grande. 

 

O PMOP compreende as seguintes partes: 

 

1.Objetivos municipais 

 

2.Projetos (obras planeadas) 

2.1.Projetos de execução concluídos 

2.2.Projetos de execução em elaboração 

2.3.Projetos de execução a elaborar 

 

3.Obras  

3.1. Obras adjudicadas 

3.2.Obras em execução 

3.3.Obras concluídas  

3.4.Obras em concurso  
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1.Objetivos municipais 

 

O Plano Municipal de Obras Públicas do Município da Marinha Grande congrega as principais 

prioridades de investimento ao nível das infraestruturas públicas municipais. 

As prioridades elencadas não esgotam as necessidades sentidas, mas comportam aquelas para as 

quais existem efetivas possibilidades, a médio prazo, de concretização. 

Sem prejuízo da respetiva enunciação detalhada, cabe destacar os objetivos que presidiram à sua 

seleção. 

Os objetivos estruturais são os seguintes: 

1-Requalificação do parque escolar municipal 

2-Requalificação do parque de habitação social municipal 

3-Criação de uma creche social 

4-Expansão da rede de saneamento de águas residuais domésticas 

5-Programa Pavimentar Marinha 

A cada um dos objetivos estruturais correspondem metas que se pretendem atingir, a diferentes 

níveis: 

No que respeita ao parque escolar, o propósito é o de alcançar maior qualidade nos espaços 

disponíveis, criando condições para que as crianças disponham das melhores condições físicas com 

vista ao incremento do seu desempenho escolar. 

No que concerne ao parque de habitação social, o propósito passa por criar condições para a 

disponibilização de, pelo menos, mais 20 fogos a atribuir a famílias que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade social e económica. Aposta-se ainda na correção de diversas patologias identificadas 

em habitações arrendadas de forma a que as famílias disponham das adequadas condições de vida. 

A criação de uma creche social constitui uma aposta na oferta de serviços diferenciados que 

garantam aos pais formas de conciliação da sua vida profissional com a vida familiar. 

A continuação da aposta na expansão da rede de saneamento de águas residuais domésticas visa 

elevar a respetiva taxa de cobertura, aproximando-a de forma significativa dos 100% e assegurando a 

cobertura de todos os aglomerados urbanos. As componentes em falta corresponderão, 

principalmente, a habitações dispersas.  
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Por último, o programa Pavimentar Marinha tem como propósito garantir as adequadas e devidas 

condições de circulação em segurança e comodidade nas principais vias rodoviárias municipais. 

Trata-se de um projeto que assenta na pavimentação de cerca de 52 quilómetros de extensão.    
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2.Obras  

2.1. Projetos de execução concluídos 

 

Nos projetos de execução concluídos destacam-se um conjunto de intervenções que visam elevar o 

grau de cobertura da rede pública de saneamento, executando-a nos lugares de Picassinos, 

Pedrulheira, Tojeira, Amieira e Charneca da Amieira. 

  

Estão ainda concluídos projetos de diferentes naturezas, importando sublinhar a requalificação da 

Escola Guilherme Stephens, a conclusão da requalificação da Rua do Repouso até ao limite do 

concelho, a reabilitação do edifício do café do Jardim Luís de Camões e a requalificação do espaço de 

jogo e recreio do Parque da Cerca. 

 

Os projetos concluídos são os seguintes: 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira – Fase 1 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 2667,87 metros 

lineares, com 132 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 165.232,11€ 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira – Fase 2 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 2349,53 metros 

lineares, com 105 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 132.767,27€ 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira – Fase 3 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 2881,10 ml de coletor 

doméstico, com 127 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 165.751,96€ 
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Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 1 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 3181,61 ml de coletor 

doméstico, com 101 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 169.627,06€ 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 6464,44 ml de coletor 

doméstico com 163 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 310.519,84€ 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 3 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 1093,64 ml de coletor 

doméstico, com 6 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 49.532,78€ 

 

Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 4 

Descrição: Construção da rede de saneamento doméstico, numa extensão de 2293,95 ml de coletor 

doméstico, com 33 ramais de ligação. Pavimentação da vala. 

Preço base ou estimativa de custo: 116.260,74€ 

 

Requalificações várias em 10 fogos da habitação social 

Descrição: Remoção e requalificação de pavimentos decorrentes de uma praga de pulgas. 

Preço base ou estimativa de custo: 51.550,67€ 

 

Requalificação da Escola Guilherme Stephens 

Preço base ou estimativa de custo: 330.880,00€ 

 

Requalificação da Rua do Repouso - 2.ª Fase 

Descrição: Requalificação do arruamento viário promovendo a ligação viária entre o concelho da 

Marinha Grande e Leiria, correção da plataforma, pavimentos, construção de ciclovia ligando a Rua 

do repouso 1.ª fase à existente no concelho de Leiria.  
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Preço base ou estimativa de custo: 307.896,75€ 

 

Construção da saída a norte da Zona Industrial da Marinha Grande (saída de emergência)  

Descrição: Construção de um novo acesso, de sentido único que estabelece a ligação entre a Rua de 

Portugal e a rotunda norte da Estrada do Guilherme. 

 

Construção de pista de carros no Parque da Cerca 

 

Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do Parque da Cerca 

Preço base ou estimativa de custo: 224.535,74€ 

 

Reabilitação do estabelecimento de restauração e bebidas do Jardim Luís de Camões 

Descrição: Reabilitação urbana do equipamento, adaptando aquele espaço às normas legais e 

regulamentares aplicáveis de salubridade e segurança contra risco de incêndio, eficiência energética 

e correção de deficiências físicas e funcionais de utilização.  

Preço base ou estimativa de custo: 219.921,73€ 

 

Instalação de Creche para 84 crianças no Edifício da IVIMA 

 Descrição: reabilitação da ala sul do edifício da IVIMA, para albergar valências de cariz social, 

nomeadamente um equipamento destinado à prestação de serviços sociais de CRECHE: 

 Preço base ou estimativa de custo: 430.000,00€+IVA 
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2.2. Projetos de execução em elaboração 

 

Os projetos de execução em elaboração constituem as prioridades em matéria de intervenções a 

executar e abarcam áreas de ação de diferentes naturezas. Incluem-se neste grupo, os projetos 

necessários à conclusão da rede de saneamento do lugar das Trutas, projetos relacionados com a 

execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e reabilitação de diversos edifícios 

municipais (escola, museu, pavilhão, mercado), assim como a requalificação de diversos 

arruamentos. 

 

Os projetos de execução em elaboração são os seguintes: 

 

Requalificação da Rua da Vitória e de pontão na Rua do Sol 

Descrição: requalificação viária, espaços pedonais, reordenamento da circulação viária, requalificação das infraestruturas. 

 

Requalificação da Escola Básica da Moita 

Descrição: Requalificação de diversos espaços da escola, construção de um espaço de apoio à escola  

 

Requalificação da Rua das Chedas - Vieira de Leiria 

 

Requalificação do pavilhão Nery Capucho 

 

Requalificação do Estádio Municipal (rede de águas) 

 

Execução do furo de captação SL 6 

 

Requalificação da Rua do Olheirão (rede de saneamento e pluvial) 

 

Requalificação do Museu Joaquim Correia 

 

Requalificação do Mercado da Praia da Vieira 
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Requalificação do Centro Azul 

 

Execução de Saneamento das Trutas 3.ª Fase 

 

Execução de Saneamento das Trutas 4.ª Fase 

 

Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande, contempla: i) Ligação do centro histórico à 

Zona Industrial da Marinha Grande (troço cemitério; troço Avenida Arala Pinto - Zona Desportiva; 

troço Zona Desportiva - passagem inferior - Estrada do Guilherme – Zona Industrial); ii) Ligação da 

atual ciclovia do Parque da Cerca à ER 242-2;  

 

Centro de Interface de Transportes Urbanos 

 

Requalificação do parque de estacionamento e ligações da ciclovia ao Parque Mártires do 

Colonialismo e ao Parque da Cerca 

 

Reabilitação de edifícios de habitação social (Blocos L e M) 

 

Reabilitação do Edifício de Apoio do Património Stephens 
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2.3. Projetos de execução a elaborar 

 

Agregam-se neste número um conjunto de projetos cuja necessidade já foi constatada, tendo sido 

determinado o agendamento da respetiva execução em função da conclusão dos trabalhos de 

elaboração dos diferentes projetos enumerados no número antecedente. 

São os seguintes os projetos cuja elaboração já foi determinada por decisão superior: 

 

Requalificação da Escola Básica do Pilado 

 

Requalificação do Cineteatro Actor Álvaro 

 

Requalificação do Largo Nossa Senhora da Ajuda - Passagem 

 

Reabilitação do Arquivo Municipal 

 

Execução de lombas redutoras de velocidade associadas a passagens de peões em diversos 

arruamentos 

 

Requalificação do pontão (atravessamento da Rua das Eiras – Garcia) 

 

Requalificação da Escola Básica das Trutas   

 

Requalificação da Escola Básica John Beare 

 

Requalificação do “ring” – construção de cobertura ao espaço de jogo 

 

Requalificação dos Passeios da Quinta das Nespereiras 

 

Remodelação da rede de águas da Rua da Lagoa (com pavimentação) 
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Remodelação da rede de águas da Rua das Cavadas (com pavimentação) 

 

Execução de Rede de Saneamento da Estrada da Garcia (com pavimentação) 

 

Reabilitação Biblioteca Municipal  

 

Requalificação da ligação da Santos Barosa à Estrada do Guilherme  

 

Requalificação da Rua de Casal de Malta e Rua Júlio Braga Barros 
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3.Obras  

Neste ponto são apresentadas as obras adjudicadas, mas ainda não iniciadas, as obras em execução, 

as obras já concluídas e as obras que ainda estão em fase de concurso.  

 

3.1. Obras adjudicadas 

Enumeram-se as obras já adjudicadas, mas que ainda não foram iniciadas. 

 

Alteração de instalação sanitária no Bairro do Camarnal Novo - Ajuste direto n.º 22/2016 

Adjudicada por 2.482,88€. 

Aguarda agendamento de auto de consignação. 

Objetivo: Alteração da banheira para base de duche para morador com mobilidade condicionada, 

devido à avançada idade e aos graves problemas de saúde. 

 

Estabilização de taludes na Ribeira de São Pedro - Ajuste direto n.º 13/2016 

Adjudicada por 19.011,00€; 

Aguarda agendamento de auto de consignação. 

Objetivo: Estabilização de taludes na Ribeira de São Pedro, que ficaram danificados na sequência de 

uma rotura na conduta adutora que liga o reservatório dos Picotes ao reservatório da Estação da 

Marinha Grande. 

 

Arranjos exteriores da Capela do Pilado - Concurso Público n.º 07/2016 

Adjudicada por 99.982,21€. 

Aguarda agendamento de auto de consignação. 

Objetivo: Harmonizar o espaço com a redefinição da relação do edifício da igreja com a capela e 

respetivos acessos. 
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Requalificação das infraestruturas da Rua Manuel Dinis Parreira - Concurso Público n.º 08/2016 

Adjudicada por 62.979,31€. 

Aguarda agendamento de auto de consignação. 

Objetivo: Reformulação da rede de abastecimento de águas na zona envolvente da rotunda Empresa 

de Limas Tomé Feteira 

 

Reabilitação dos campos de ténis - Zona Desportiva da Marinha Grande - Concurso público n.º 

14/2016 

Adjudicada por 124.825,74€. 

Objetivo: Garantia de condições de segurança para os seus utilizadores, permitindo assim que a 

prática da modalidade se faça de forma adequada. 
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3.2.Obras em execução 

Enumeram-se as obras que se encontram em execução. 

 

Requalificação de espaço público - Ajuste direto n.º 11/2016  

Adjudicada por 54.891,00€; 

Consignada em 14/06/2016. 

Objetivo: Garantir as adequadas condições de circulação pedonal e de salvaguarda das condições de 

segurança, promovendo a acessibilidade total deste espaço para todos os seus utilizadores, 

permitindo qualificar o espaço, num espaço para todos e de todos. 

 

Remodelação de redes prediais de abastecimento de água em diversos apartamentos de habitação 

social - Ajuste direto n.º 18/2016 

Adjudicada por 8.780€; 

Consignada em 28/09/2016. 

Objetivo: Remodelação total da rede predial de abastecimento de água em seis apartamentos de 

habitação social que consecutivamente apresentam roturas. 

 

Requalificação do pavilhão desportivo do Parque Municipal de Exposições – Orçamento 

Participativo 2015 – Ajuste direto n.º 19/2016 

Adjudicada por 141.213,91€ 

Consignada em 30/08/2016. 

Objetivo: Adequação do espaço para a prática desportiva em condições de segurança, por se verificar 

persistente condensação na estrutura metálica da cobertura e precipitação desta para o piso do 

campo de jogos, situação que originava perigo para os praticantes na sua prática desportiva 

 

Construção de rede coletora de águas residuais domésticas e ramal de abastecimento de água - 

Ajuste direto n.º 21/2016 
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Adjudicada por 13.006,44€. 

Consignada em 02/11/2016. 

Objetivo: Construção/ampliação da rede existente. 

 

Requalificação da estrada Vieira de Leiria /Praia da Vieira – Concurso público n.º 01/2016 

Adjudicada por 793.042,63€. 

Consignada em 14/11/2016. 

Objetivo: Valorização de um percurso muito utilizado por ciclistas e peões, para além do tráfego 

automóvel, com alargamento da plataforma para permitir dar continuidade à ciclovia já existente e 

reformulação das redes de infraestruturas subterrâneas. 

 

Remodelação do edifício da rua Machado Santos - Concurso público n.º 02/2016 

Adjudicada por 106.439,54€.     

Consignada em 27/06/2016. 

Objetivo: Remodelação do imóvel, maioritariamente no seu interior, dotando-o de condições físicas e 

técnicas para acolher serviços municipais. 

 

Requalificação de 20 fogos de habitação social - Bairro do Casal de Malta - Concurso público n.º 

03/2016 

Adjudicada por 163.420,69€. 

Consignada em 06/07/2016. 

Objetivo: Dotar as habitações de condições de higiene, salubridade e segurança, inexistentes por se 

encontrarem num avançado estado de degradação. 

 

Reabilitação e promoção da acessibilidade no largo da República - Freguesia de Vieira de Leiria, 

concelho de Marinha Grande - Concurso público n.º 04/2016 

Adjudicada por 168.825,85€. 
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Consignada em 19/09/2016. 

Objetivo: Requalificação do espaço pedonal e adequação do espaço de jogo e recreio à legislação em 

vigor. 

 

Reabilitação do campo sintético - Marinha Grande - Concurso público n.º 05/2016 

Adjudicada por 73.111,12€. 

Consignada em 13/09/2016. 

Objetivo: Adequação do campo à prática de jogos em condições ideais e reforço da capacidade de 

rega na área do relvado sintético. 

 

Remodelação e ampliação de edifício para Oficina da Música - Concurso público n.º 06/2016 

Adjudicada por 200.000,00€. 

Consignada em 18/07/2016. 

Objetivo: Requalificação do edifício para acolher atividades pedagógicas e artísticas de âmbito 

musical, de caráter formativo e experimental. 

 

Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do Concelho - Concurso público n.º 

09/2016 

Adjudicada por 206.156,17€. 

Consignada em 10/08/2016. 

Objetivo: Garantir as adequadas condições de circulação rodoviária e pedonal e salvaguarda das 

condições de segurança, de todos os que utilizam estes arruamentos. 

 

Requalificação da rede de abastecimento de água na rua da Marinha Grande - Vieira de Leiria - 

Concurso público n.º 10/2016 

Adjudicada por 49.488,53€. 

Consignada em 30/08/2016. 
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Objetivo: Reforço da resistência da conduta que tem apresentado a ocorrência de frequentes roturas 

também devido ao desgaste provocado pela sua longevidade. 

 

Reabilitação da cantina escolar da Ordem - Concurso público n.º 11/2016 

Adjudicada por 140.839,56€. 

Consignada em 30/08/2016. 

Objetivo: Colmatação de todos os quesitos gerais de funcionamento, higiene, segurança, conforto e 

estética, através da adequação material ao quadro legislativo aplicável. 

 

Reabilitação do pavimento e execução de infraestruturas no bairro Mariano - Concurso público n.º 

12/2016 

Adjudicada por 27.545,50€. 

Consignada em 04/10/2016. 

Objetivo: Dotar o arruamento de infraestruturas (rede de drenagem pluvial, rede de saneamento 

doméstico e rede de abastecimento de água) e melhorar o pavimento. 

 

Obras de reabilitação no Museu do Vidro - Concurso público n.º 13/2016 

Adjudicada por 76.843,25€. 

Consignada em 06/10/2016. 

Objetivo: Melhoria de conforto e eficiência térmica e restauro das coberturas 

 

Pavimentação com misturas betuminosas em diversos arruamentos - Concurso público n.º 15/2016 

Adjudicada por 177.995,71€. 

Consignada em 30/09/2016. 

Objetivo: Melhoria das condições de segurança de circulação de veículos 
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Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água urbanas do concelho da Marinha 

Grande - Concurso Público n.º 18/2016 

Adjudicada por 14.323,53€. 

Consignada em 26/10/2016. 

Objetivo: Retirada do leito e, em alguns casos, dos taludes, de toda a vegetação ou outros resíduos 

ali depositados. 
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3.3.Obras concluídas  

Enumeram-se as obras já concluídas no decurso do ano de 2016. 

 

Beneficiação EB Prof. Francisco Veríssimo - Ajuste direto n.º 01/2016: 

Adjudicada por 11.440,00€; 

Consignada em 28/03/2016. 

Objetivo: Beneficiação do equipamento escolar, através de dotação de sistema de aquecimento de 

água, de isolamento térmico em tetos de instalações sanitárias e corredor de acesso, de 

equipamentos escolar e sanitário diversos e de sistemas de aquecimento e sombreamento 

requeridos para as duas salas concebidas na empreitada anterior. 

 

Requalificação fração habitacional rua dos Baroseiros - Ajuste direto n.º 02/2016 

Adjudicada por 27.742,72€; 

Consignada em 06/06/2016. 

Objetivo:  Resgatar condições de habitabilidade ao imóvel, que reflete deficiências e patologias 

genéricas, atribuíveis ao desgaste natural no seu uso e a denotada longevidade funcional/material do 

edifício, abrangendo todos os seus espaços, conciliando com o seu estado atual devoluto. 

 

Construção de wc no lote n.º 24 – Camarnal - Ajuste direto n.º 03/2016 

Adjudicada por 2.437,50€; 

Consignada em 12/05/2016. 

Objetivo: Construção de um pequeno sanitário de apoio na habitação, contemplando um lavatório e 

uma sanita, inserido entre o hall de entrada e a sala de estar no r/c, possibilitando a uma das 

moradoras, com mobilidade condicionada, devido à avançada idade e aos graves problemas de 

saúde, o acesso ao mesmo com o mínimo de esforço. 

 

Reparação de rede pluvial dos Paços do Concelho - Ajuste direto n.º 04/2016 
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Adjudicada por 649,00€; 

Consignada em 17/03/2016. 

Objetivo: Substituição do tubo de queda da fachada poente do edifício que, por se encontrar 

danificado no seu troço inicial, ao nível do segundo piso, provocava infiltrações no interior do 

mesmo.  

Reabilitação da Casa Museu Afonso Lopes Vieira - Ajuste direto n.º 05/2016 

Adjudicada por 40.489,30€; 

Consignada em 28/04/2016. 

Objetivo: Obras genéricas de reabilitação do edificado, visando a supressão de patologias no terraço 

e cobertura do edifício principal, assim como a requalificação circunscrita ao espaço exterior. 

 

Requalificação de gabinete veterinário - Ajuste direto n.º 07/2016 

Adjudicada por 13.570,12€; 

Consignada em 01/07/2016. 

Objetivo: Reabilitação de um pequeno edifício existente junto ao canil/gatil municipal agora 

construído, que servirá de gabinete à veterinária do município, composto por uma instalação 

sanitária e um gabinete com dois postos de trabalho. 

 

Requalificação do pavimento do mercado do peixe - Praia da Vieira - Ajuste direto n.º 08/2016 

Adjudicada por 2.837,51€; 

Consignada em 13/06/2016 

Objetivo: Repavimentação, com revestimento antiderrapante, da plataforma de circulação acessível 

aos clientes/visitantes do mercado por o pavimento original se encontrar polido tornando-se 

perigoso para os utentes. 

 

Substituição da estrutura da cobertura dos edifícios 3 e 5 dos Estaleiros Municipais - Ajuste direto 

n.º 09/2016 

Adjudicada por 55.125,91€; 
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Consignada em 16/08/2016. 

Objetivo: Remoção e substituição da cobertura de fibrocimento dos edifícios e remoção e 
substituição da cobertura metálica, por cobertura que venha aumentar o conforto térmico e acústico 
dos edifícios, tendo em conta que estes edifícios se encontram expostos às condições climatéricas 
adversas, estanho o edifício 5 sem cobertura desde o temporal de 2013. 

 

Estabilização de talude e execução de passeio na rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel - Ajuste 

direto n.º 10/2016 

Adjudicada por 2.442,45€; 

Consignada em 13/06/2016. 

Objetivo: Reposição das condições de circulação e segurança dos peões, existentes antes da 

existência da saliência no passeio que fez com que a água galgasse o mesmo e arrastasse consigo a 

calçada, a respetiva fundação e o deslizamento de terras de parte do talude. 

 

Remodelação do gabinete de comunicação - Ajuste direto n.º 12/2016 

Adjudicada por 2.490,00€; 

Consignada em 27/06/2016. 

Objetivo: Separação de duas áreas de trabalho na área atualmente partilhada entre os serviços de 

comunicação e das tecnologias de informação (TI), resultando na criação de dois gabinetes de 

trabalho. 

 

Tapamento de covas e buracos em diversas estradas - Ajuste direto n.º 14/2016 

Adjudicada por 96.511,50€; 

Consignada em 06/06/2016. 

Objetivo: Tapamento de covas e buracos em diversas estradas que se encontram em avançado 

estado de degradação contribuindo para uma diminuição das condições de circulação de veículos e 

colocando em causa as condições de segurança dos seus utilizadores. 

 

Reparação e manutenção do piso desportivo do Pavilhão Nery Capucho - Ajuste direto n.º 15/2016 
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Adjudicada por 31.193,00€; 

Consignada em 25/07/2016. 

Objetivo: Reparação e manutenção do piso desportivo que se encontrava com sinais de desgaste e 

degradação, nomeadamente fissuração e destaque de lascas das réguas de madeira em alguns 

pontos do campo de jogos, correção das marcações desportivas e instalação de  tabelas de 

basquetebol suspensas da estrutura da cobertura. 

 

Construção de muros de vedação no Pero Neto - Ajuste direto n.º 16/2016 

Adjudicada por 5.717,50€; 

Consignada em 25/07/2016. 

Objetivo: Construção de dois muros de vedação e reformulação de um poço existente no passeio, 

para permitir o alargamento do passeio, dotando os peões de maior segurança ao circularem no 

mesmo. 

 

Pavimentação da travessa José Domingues Eduardo/rua Joaquim Matias Sobrinho - Ajuste direto 

n.º 17/2016 

Adjudicada por 5.579,00€; 

Consignada em 03/10/2016. 

Objetivo: Pavimentação da travessa, que se encontra num avançado estado de degradação, de forma 

a repor as condições de segurança de todos os que utilizam esta estrada. 

 

Rede de águas residuais domésticas de Pero Neto e Trutas – Ligação ao emissário - Ajuste direto 

n.º 20/2016 

Adjudicada por 7.393,78€. 

Consignada em 28/09/2016. 

Objetivo: Ligação da rede de drenagem de esgotos à rede de saneamento das Trutas (caixa 39) e 

posterior ligação ao emissário das Águas do Centro Litoral 
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Construção de rede coletora de águas residuais domésticas e ramal de abastecimento de água - 

Ajuste direto n.º 21/2016 

Adjudicada por 13.006,44€. 

Consignada em 02/11/2016. 

Objetivo: Construção/ampliação da rede existente. 
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3.4. Obras em concurso 

 

Substituição de iluminação no pavilhão n.º 3 do Parque Municipal de Exposições - Concurso público 

n.º 16/2016 

Preço base: 14.100,00€. 

Objetivo: Melhoria da iluminação do pavilhão para a prática de voleibol e futsal. 

 

Campo de jogos - Trabalhos complementares - Marinha Grande - Concurso público n.º 17/2016 

Preço base: 24.871,39€. 

Objetivo: Trabalhos complementares, indispensáveis à reabilitação do campo de jogos necessários à 

instalação do piso envolvente ao terreno de jogo. 

 

Conservação e reabilitação de diversos pavimentos nas Trutas – Concurso público n.º 19/2016 

Descrição: Requalificação dos pavimentos viários, saneamento de raízes e sinalização horizontal e 

vertical. 

Preço base ou estimativa de custo: 171.028,50€ 

 

Requalificação da Rua e Travessa das Andorinhas – Concurso público n.º 20/2016 

Descrição: Construção do sistema público de drenagem de águas residuais e requalificação da rede 

de abastecimento de água e pavimentação integral. 

Preço base ou estimativa de custo: 772.222,80€ 

 

Requalificação da rede de abastecimento de água na Rua de Santa Isabel, Rua do Salgueiro e Rua 

D. João Pereira Venâncio – Concurso público n.º 21/2016 

Descrição: Remodelação da rede de abastecimento de água, dada a antiguidade da mesma sujeita a 

constantes ruturas. Pavimentação. 

Preço base ou estimativa de custo: 174.456,30€ 
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Requalificação da Rua Nova do Moinho de Cima e execução de saneamento doméstico em 

arruamentos adjacentes – Concurso público n.º 22/2016  

Descrição: Requalificação do arruamento, pavimentos, infraestruturas e construção de espaços 

pedonais e estacionamento sempre que possível. Construção da rede de saneamento doméstico nos 

arruamentos adjacentes. 

Preço base ou estimativa de custo: 453.363,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


