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Relatór io  de At iv idades  à Assemble ia Munic ipa l  re lat ivo  ao per íodo entre 16 de 
fevere iro  de 2014 a 15 de abr i l  de 2014  

 
Município de Leiria  

 

CAPITULO I I I  -  Outr as in formações re levantes sobre a at ividade do Munic íp io  

REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

 
No período em análise no âmbito das suas funções, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria esteve 
presente em várias reuniões, a saber: Reunião da Assembleia Municipal, reuniões de Câmara, Conselho de 
Administração da VALORLIS, Conselho de Administração da SIMLIS Conselho Executivo da AMLEI, ADAE, 
CIMRL e Conselho de Administração dos SMAS. 
 

ATIVIDADE DOS SERVIÇOS 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 Relatório financeiro respeitante ao período em análise constitui o Anexo I ao presente relatório e dele faz 
parte integrante. 

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS 
Recrutamento e seleção de pessoal 

a) Abertura de procedimentos concursais com vista ao recrutamento e seleção de 5 titulares de 
cargos dirigentes em regime de comissão de serviço; 

b) Abertura de 5 procedimentos prévios de mobilidade destinados a garantir a prossecução das 
atividades internalizadas/a internalizar no âmbito do processo de extinção da Leirisport, E.M.; 

Vencimentos 
a) Organização do processo de prestação de informação à DGAL sobre o pessoal ao serviço. 

Assiduidade 

a) Organização do processo de marcação de férias para o ano de 2014. 

Avaliação de desempenho 

a) Organização, em conjunto com a DMA, do processo de avaliação do desempenho das 
unidades orgânicas (SIADAP 1) para o ano de 2014. 

DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 
 

1– Á R E A  J U R Í D I C A  

Informações de 
carácter 

técnico-jurídico 

 

Procedimento 
disciplinar 

Contraordenações 
Apoio Técnico-Jurídico 

 

30 Iniciados 1 Iniciados 105 
Atos administrativos 
(despachos e 
deliberações) 

14 

   Movimentados  104 Contratos 0 

   Decisões 139 Ofícios 42 
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   Execuções judiciais 4 Protocolos 0 

   Impugnações judiciais 5 Editais 2 

   Coimas pagas 80 Regulamentos 1 

2 – Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A  

Serviço de Execuções Fiscais 

Instauração  83 

Citações 112 

Pagamentos  63 

Valor cobrado €4.231,31 

Serviço de Expediente Geral 

Emissão de guias de receita de certificados de registos de cidadãos da comunidade 
europeia 

€106,50  

Emissão e revalidação de cartões de residente € 98,40 

Emissão de plantas de localização € 808,57 

Emissão de guias de receita referentes ao pagamento de refeições escolares € 3711,72 

Serviço de Atendimento ao Público 

Balcão 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
DPGU 

(TRIAGE
M 

TÉCNIC
OS) 

Nº atendimentos 511 731 895 896 602 330 310 

 
DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO  
Área de Aprovisionamento 

 

 
N.º de processos 

 
Proc. 

concluídos 
Proc. em 

curso 

Reclamações / 
Recursos 

hierárquicos 
Total 

Contratação excluída 3 0 0 3 

Ajuste Direto, Regime 
Simplificado 

115 0 0 115 

Ajuste Direto, Regime 
Geral 

16 (*) 14 1 30 

Concurso Público 1  2  0 3 

Acordo Quadro 2  2  0 4 

(*) Inclui, para o período em análise, 8 ajustes diretos com 
informação de não adjudicação. 

  

TOTAL: 155 

 
No período em análise foram analisadas observações no âmbito do procedimento Ajuste Direto 
n.º 05/2014 - Aquisição de serviços de recolha, transporte e tratamento de cadáveres de animais, 
apresentada em sede de audiência prévia pelo concorrente ITS – Indústria Transformadora de 
Subprodutos, S.A.. 

 
Área do Património 
No que se refere ao serviço de património será de salientar, em termos do trabalho desenvolvido 
neste período, a realização: 

a) De trabalhos de conferência e reconciliação das contas entre a aplicação de 
Imobilizado e POCAL, com vista à Prestação de Contas do ano 2013, onde se inclui a 
regularização dos Proveitos Diferidos, referente aos bens associados a um processo de 
financiamento e regularização de amortizações de bens classificados em imobilizado em curso e 
inventariados em 2013; 

b) Do registo predial de um espaço comercial, localizado no Lote 11, na Urbanização Dr. 
Joaquim José Sousa, na União de Freguesias de Marrazes e Barosa; 
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c) Dos procedimentos de regularização do processo de permuta, não formalizada, entre o 
Município e a família Portela, de terrenos ocupados em Maceira; 

d) Da escritura de justificação da posse do edifício escolar do 1.º Ciclo do ensino Básico 
da Praia do Pedrógão em Coimbrão; 

e) De procedimento com vista ao recebimento de indemnizações por danos em património 
municipal; 

f)  Da Hasta Pública n.º 1/2014 para alienação de resíduos, por lotes, tendo por objeto a 
recolha, transporte, triagem e encaminhamento a destino final adequado; 

g) Do procedimento por Ajuste Direto n.º 1/2014 para alienação da fração LE, Edifício 
Maringá, Leiria. 

 
Área dos Armazéns e Centro de Recursos Municipal 
Neste âmbito, será de realçar: 

a) A entrada em funcionamento o novo armazém do edifício sede (armazém 2 – 
economato), no seguimento do processo de autonomização do mesmo em relação ao serviço de 
aprovisionamento /contratação pública; 

b) Os trabalhos preparatórios com vista à criação do Centro de Recursos Municipal, o 
qual visa centralizar a gestão de controlo de bens móveis passíveis de uma utilização partilhada. 
 
Outras ações 

a) Realização de sessões de esclarecimento relativas às diversas apólices de seguros 
contratualizadas no seguimento do Concurso Público n.º 12/2013, a 24 de março e a 8 de abril, 
dirigidas às várias unidades de orgânicas e corporações de bombeiros, com responsabilidades 
na gestão do processo; 

b) Recolha de dados no âmbito do projeto FADIRE – Faz a diferença rumo à Excelência; 
c) Realização, no dia 6 março, de sessão de formação no âmbito da CAPIC – Comissão 

de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro, destinada aos novos elementos 
designados para integrar esta comissão e trabalhadores da DIAP Património; 

d) No âmbito da revisão de contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de 
bens celebrados ao abrigo da legislação anterior ao Código dos Contratos Públicos (CCP), dos 
16 contratos identificados procedeu-se à regularização de nove contratos, o que representa um 
universo de 56,25%. 

DIVISÃO DE INFORMÁTICA  
 
No decorrer das atividades regulares, salientamos as seguintes:  

a) Apoio ao Parque de campismo da praia do Pedrógão – Reparação de servidor e 
computadores; 

b) Criação de um link Wi-fi entre o castelo e o jardim da cidade e instalação de um switch 
para controlo remoto da iluminação LED; 

c) Criação de caixas de email para os membros da Assembleia Municipal; 
d) Disponibilização de sinal Wi-fi – Leiria Região Digital – no Estádio Municipal – Europeu 

de lançamentos; 

e) Instalação de um controlador de domínio secundário no datacenter da Amlei; 
f) Vários apoios técnicos aos utilizadores da Leirisport; 
g) Aceitação e acompanhamento de estagiários de escolas do concelho; 
h) Instalação de UPS no bastidor do Mercado de Sant'Ana para fazer face às múltiplas 

quebras de energia, para garantir a estabilidade da rede de dados do Município; 

i) Colaboração com a equipa de estudo da revisão da Tabela de Taxas (RTT); 
j) Melhoria do sinal WI-Fi no edifício dos Paços de Concelho, com instalação de um AP 

no gabinete dos Srs. Vereadores do PSD; 
k) Reunião de monitorização de contrato, com a Medidata; 
l) Preparação dos equipamentos para disponibilizar Wi-Fi (Leiria Região Digital) na feira 

de Maio; 

m) Colaboração no projeto Fadire, fazendo parte ativa da equipa de otimização do uso das 
TIC no Município; 

n) Apoio técnico a diversas Juntas de Freguesia; 
o) Continuação, em articulação com a Medidata, da atualização e melhoria de várias 

aplicações informáticas de gestão autárquica. 

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Máquinas e Viaturas  

 Destacam-se os transportes solicitados pela Unidade de Recursos Humanos, Divisão de 
Juventude, Educação e Biblioteca, transporte de várias exposições, transportes 
efetuados ao serviço do Gabinete de Apoio à Presidência; 

 Foi feita a gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de 
Viaturas, nomeadamente consumos e quilometragem. 

 

Oficinas  

Os Setores de Oficinas (Carpintaria, Serralharia, Eletricidade e Canalização) efetuaram diversos 
trabalhos para a conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e jardim-de-
infância.  

O Setor de Eletricidade efetuou ainda a reparação e manutenção dos semáforos do 
concelho (quinzenalmente) e manutenção da iluminação cénica de edifícios, monumentos e da 
iluminação pública do percurso Polis (mensalmente). Destaca-se a manutenção elétrica no 
Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, e edifícios do Município, nomeadamente Paços do 
Concelho e edifícios culturais. 

O Setor de Canalização efetuou visitas pontuais aos grupos de bombagem existentes 
nos edifícios municipais, por forma a verificar o seu funcionamento. Prestou apoio no despejo de 
fossas de várias escolas e Jardim-de-infância e vários serviços de apoio a edifícios municipais. 
Destaca-se a reparação dos sanitários públicos da Fonte Quente, do sistema de aquecimento 
central da EB1 Marinheiros e o desentupimento do coletor da EB1 de Gândara dos Olivais.  

As oficinas de Carpintaria e de Serralharia executam vários serviços no edifício sede da 
Câmara Municipal de Leiria, parques infantis, zonas pedonais, escolas e outros edifícios 
públicos. Destacam-se a execução e colocação de grelhas para caixas de águas pluviais, 
reparação dos estrados do palco e dos bancos do percurso Polis, trabalhos no Parque de 
Campismo da Praia do Pedrógão e execução de móvel para a Oficina do Olhar. 

A oficina de Eventos dá apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na 
realização dos eventos e/ou exposições: Festival da Irreverência, jogo de futebol Portugal – 
Camarões, Cantinho dos Bichinhos, Arraial Solidário da AEESECS, Leiria Mulher, Taça da 
Europa de Lançamentos, IV Aldeia da Saúde, “Tribunal Público”, 30.º Aniversário da ADCR 
Bairro dos Anjos, “Plane Drums 5” e LeiriArtes. Este setor também dá apoios diversos às 
Freguesias e Associações na cedência de Equipamentos, além do apoio nos transportes e 
mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados por vários sectores do Município.  
 
Conservação de Vias e Obras de Arte 

 Reparação de pavimento em semipenetração em várias ruas de Moinhos de Carvide 
(Carvide); 

 Tapar buracos na via no C.M. 1038 (da Bidoeira para a Bajouca); 

 Corte de árvores, limpeza de aquedutos e passagem de água na estrada de Santa 
Catarina da Serra; 

 Desassoreamento da zona das noras e represas do Moinho do Papel, de modo a 
garantir o funcionamento dos engenhos (Leiria); 

 Regularização do acesso ao Centro Nacional de Lançamentos (Marrazes); 

 Reparação de buracos na via em Chãs e Regueira de Pontes e limpezas na Rua de S. 
Miguel - Ponte da Pedra (Regueira de Pontes); 

 Limpeza de sistemas de drenagem pluvial em vários locais da zona urbana (Leiria, 
Marrazes, Pousos, Barreira); 

 Aplicação de herbicidas na zona urbana; 

 Reparação de buracos na via em Riba d’Aves e Lameira (Ortigosa); 

 Limpeza de valetas, aquedutos e passagem de água em várias ruas em Maceirinha e A-
dos-Pretos e limpeza de pluviais (aquedutos e sumidouros) em vários locais da 
freguesia da Maceira; 

 Manutenção de calçadas e passeios, incidindo-se os trabalhos nas freguesias de Leiria 
e Marrazes; 

 Tapar buracos, com massa a quente, em várias ruas de Leiria, Marrazes e Pousos; 
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 Tapar buracos na estrada principal de Marinha dos Engenhos (Bajouca); 

 Desimpedir vias de comunicação, aquedutos e passagem de águas pluviais (Souto da 
Carpalhosa) 
 

Conservação de Edifícios 

Quanto às obras de reparação e beneficiação dos edifícios municipais, para além dos trabalhos 
semanais de manutenção, destacam-se os seguintes trabalhos: 

 Quartel dos Bombeiros Municipais – instalação de bases de chuveiro 

 Castelo – arranque e colocação de sinalética  

 Agromuseu D. Julinha – reparação de parede (tapar buracos) 

 Bairro Cova das Faias - emparedamento de janelas e portas  

 Edifício sede – desobstrução de descargas e limpeza de caleiras 

 Edifício do Horto Velho – diversas reparações no âmbito do projeto “Hortas Verdes” 
Foram ainda realizadas várias intervenções nas infra-estruturas viárias, destacando-se as 
seguintes: 

 Infra-estruturas viárias – A-do-Barbas (Maceira) – reparação de passeio na sequência de 
acidente 

 Infra-estruturas viárias – Rua José Alves Correia da Silva (Leiria) - levantamento de 
tampa de esgoto pluvial   

 Infra-estruturas viárias – Pousos – reparação de coletor e colocação de grelha em caixa 
de águas pluviais 

 Infra-estruturas viárias - E.M. 1204 (Montijos) – regularização de berma 

 Infra-estruturas viárias – construção de zona de estacionamento – Telheiro (Barreira) 

 Infra-estruturas viárias – substituir cinzeiro danificado na Av. Combatentes da Grande 
Guerra (Leiria) 

  

Parques e Espaços Verdes 

 Manutenção de espaços verdes em todo o concelho, nomeadamente em rotundas, 
urbanizações, escolas e jardins-de-infância, edifícios municipais e espaços públicos e 
dos respetivos sistemas de rega;  

 Serviço de podas na zona urbana; 

 Trabalho de preparação no espaço do Horto velho para oficina “Hortas Verdes”; 

 No Horto Municipal procedeu-se à propagação de plantas, preparação de floreiras e de 
vasos ornamentais (para embelezamento de vários eventos realizados) e realização de 
pilhas de compostagem, cujo principal objetivo é a valorização orgânica do material 
vegetal resultante das manutenções dos espaços verdes. 

 
Parques Infantis 

Tendo como base de trabalho o plano de Manutenção Preventiva, procedeu-se à conservação e 
manutenção dos espaços de jogo e de recreio que estão sob a responsabilidade da Divisão.  
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

Abertura de Procedimento para as seguintes empreitadas: 

- T - 03/2014 - Execução de diversas drenagens pluviais - reparação do coletor pluvial da Avª. 
Comunidade Europeia – Leiria. 

- T – 04/2014 – Taludes  na ribeira do Sirol e trabalhos diversos na Rua Carlos J Moreira (EN 350) em 
Caranguejeira. 

- T – 05/2014 – Intervenção de reforço de proteção estruturante do cordão dunar da Praia do 
Pedrogão. 

- T – 07/2014 – Pavimentações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria. 

- T - 11/2014 - Construção do Horto da Quinta da Gordalina. 

- T – 13/2014 - Construção de Ciclovia e beneficiação da estrada Atlântica, numa extensão de 65 
metros. 
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-   Não existiram reclamações e/ou recursos hierárquicos registados nestes serviços, durante este 
período. 

GABINETE DE ESTUDOS E PROJETO 

- Acompanhamento técnico referente aos Centros Escolares da Barreira e Parceiros. 

- Proposta para reperfilamento da Avenida Heróis de Angola e envolvente. 

- Estudo prévio para implementação e desenvolvimento da Feira de maio 2014. 

- Elaboração de peças desenhadas referentes à relocalização e desenvolvimento da Feira de 
Levante. 

- Elaboração de peças desenhadas para construção do Centro Escolar da Bajouca  

- Ampliação do cemitério de Marrazes 

- Substituição de coberturas em edifícios Escolares com constituintes de amianto. 

- Estudo para “Remodelação e requalificação do Largo de São Jorge na Carreira”. 

- Elaboração do Estudo de Acessibilidade Pedonal para a zona Urbana de Leiria / Beneficiação de 
Passagens para peões:  

- Acompanhamento técnico da empreitada do Parque de Campismo do Pedrógão;  

- Realização de avaliações no âmbito da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e 
Cadastro. 

- Elaboração de peças desenhadas referentes à Requalificação da Casa da Cova, Bidoeira 

- Projeto de estruturas de apoio ao Horto da Quinta da Gordalina 

- Processo de atualização de peças desenhadas (Plantas de todos os pisos) do Edifício dos Paços do 
Concelho de Leiria, em articulação com a Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP). 

Realização de levantamentos topográficos: 

- Levantamento topográfico da Rua General Humberto Delgado. 

Sector de Mobilidade e Trânsito 

- Análise e pareceres técnicos sobre processos de obras particulares, processos de loteamento, 
realização de atividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, 
ocupação da via pública e avaliação dos Planos de Sinalização Temporários, pedidos de sinalização e 
ordenamento do trânsito. 

- Acompanhamento da Brigada de Sinalização Viária afeta à DIMC. 

-  T 08/2013 – Execução de Sinalização Horizontal com Pintura a Quente em Spray Plástico e 
Termoplástico nas Vias Municipais do Concelho de Leiria”. 

- Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana, gestão do parque e levantamento de receita 
semanal. 

- Análise de requerimentos para contrato de avença. 

- Procedimentos necessários para reabertura do Parque de Estacionamento da Fonte Quente. 

- Análise e emissão de cartões de residentes das zonas de estacionamento de duração limitada. 

-  Reestruturação do serviço urbano de transportes coletivos de Leiria e elaboração da respetiva 
proposta de deliberação a ser presente em reunião de Câmara de 22.04.014. 

-   Levantamento das necessidades de intervenção das Estradas Nacionais em vias de desclassificação. 

- Coordenação do trabalho de levantamento das necessidades de eliminação de barreiras arquitetónicas 
na zona urbana da Cidade de Leiria. 
- Acompanhamento dos trabalhos da EP – Estradas de Portugal referentes à empreitada ’EXECUÇÃO 
DA ROTUNDA DAS VÁRZEAS NA EN109 - KM 155+900 AO KM 157+500’. 

Acompanhamento e Fiscalização de Obras Municipais: 

- T- 31/2012 – Pavimentações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria_Lote1, 
2, 3, 4,5 e lote 6. 

- T-30/2011 Centro Educativo do Telheiro/Barreira. 

- T-28/2011 - Construção do centro escolar da Maceira. 

- T-22/2012 - Requalificação da unidade de saúde de Caranguejeira. 

- T-23/2012 - Requalificação da unidade de saúde de Santa Catarina da Serra. 

- T-17/2012 – Remodelação e requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Coimbrão – Freguesia 
de Coimbrão. 

- T-32/2013 – Reformulação do entroncamento de ligação entre as localidades de Barreiro/Colmeias, 
no limite do concelho. 

- T-36/2013 – Construção do Centro Escolar dos Parceiros 

- T-18/2013 – Reparação de Anomalias no Mercado Municipal do Pedrogão – Coimbrão. 
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- T-45/2013 – Requalificação da Avª. General Humberto Delgado, rua Emília Silva Carvalho, Avª. N. 
Srª. de Fátima e rua Joaquim Ribeiro De Carvalho . 

- T-47/2013 – Beneficiação da Estrada da Coucinheira – freguesia de Amor 

- T -44/2013 - Substituição de cobertura de Habitações Sociais no Bairro das Almoinhas em Marrazes 

- T -46/2013 - Beneficiação da Rua Professora Margarida Fernandes Carvalho – Ortigosa 

- - T-11/2012 – Conclusão das obras da Reconversão do Convento de Santo Agostinho – Leiria. 

- T -39/2013 – Aplicação de limitadores de passeio na Rua dos Mártires do Tarrafal e Largo Drº 
Serafim Lopes Pereira – Leiria. 

- T - 02/2014 – Requalificação do parque de campismo do Pedrogão. 
 

Elaboração de estudos diversos 

- T-12/2014 - Variante da Caranguejeira – Construção de Muros 

- T-04/2014-Reforço de taludes na ribeira do Sirol e trabalhos diversos na rua Carlos J. Moreira (E.N. 
350), na localidade de Caranguejeira – Leiria 

- T-13/2014 - Construção de ciclovia e beneficiação da Estrada Atlântica, numa extensão de cerca de 
65 metros 

- T -07/2014 – Pavimentações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria- 
Elaboração de medições e orçamentos para a beneficiação de passadeiras existentes na zona 
urbana da Cidade de Leiria, destinada à melhoria das acessibilidades e mobilidades urbanas.  

- Vistorias para efeitos de receção definitiva das empreitadas 

- Vistoria 295-2008 - Rua da Arroteia, 2 – Barreiros – Amor; 

- Vistoria 465-2011 – Pousamil – Pousos; 

- T – 12/2006 - Estação Arqueológica do Abrigo do Lagar Velho – Santa Eufémia  

- T-24/2006 – Construção da Estrada Atlântica – Coimbrão. 
Toponímia nos agrupamentos e freguesias: 

- Elaboração de pareceres técnicos, no âmbito da toponímia nos arruamentos no concelho. 
Outros trabalhos: 
Esclarecimentos e preparação processos para efeitos de vistoria pelo QREN E IGF: 

- T- 17/2009 – Requalificação da Estrada dos Guilhermes, troço que liga Maceira à Zona Industrial da 
Marinha Grande 

- T -24/2010 - EPA 3 - Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico de Leiria 

- T-104/2008 - Construção do Centro Educativo do Coimbrão 

- T-15/2009 - Requalificação da E. M. 356, troço que liga Maceirinha à Batalha 

- T-51/2013 - Requalificação do CM 1038, troço desde o Barracão até ao limite do Concelho, Leiria 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
Operações Urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 63 projetos de arquitetura, 66 de 
especialidades, 2 legalizações, 29 alterações/obras, 2 alteração/loteamento, 11 alterações/uso, 16 
comunicações prévias, 21 informações prévias, 44 autorizações de utilização e 47 declarações 
prévias/licenciamento zero. 
Emissão de Alvarás, Admissões de Comunicações Prévias e Certidões 
34 licenças de obras, 75 autorizações de utilização, 21 comunicações prévias, 34 licenças (outras) e 164 
certidões emitidas. 
 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL 
 
Estudos, Projetos e Planos 

 Revisão do Plano Diretor Municipal – Na última reunião da Comissão de 
Acompanhamento da Revisão do PDM foi emitido parecer final favorável condicionado a 
alterações e completamento dos documentos em conformidade com as questões 
identificadas pelas entidades. Tendo ficado definido realizar-se reuniões de concertação 
com algumas entidades, nos termos do n.º 2 do artigo 76º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, a fim de submeter o processo a discussão pública - 
conclusão dos elementos do plano. 
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Reuniões de concertação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro:  

- Relativa à delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), em 10.02.2014;  

- Reunião final, em 08.04.2014;  

A proposta de delimitação da REN foi submetida à aprovação da Comissão Nacional da 
REN, tendo sido emitido parecer favorável na sua 51ª reunião ordinária, realizada em 
24.03.2014.  

Das reuniões de concertação resultou uma solução concertada que de um modo geral, 
permite ultrapassar as objeções formuladas, tendo a proposta de Plano sido objeto das 
necessárias alterações de modo a incorporar as condições identificadas nos respetivos 
pareceres – em conclusão. 

 Alteração ao Plano de Pormenor da Almuinha Grande – no seguimento da 
conferência de serviços houve necessidade de reformular a proposta de modo a dar 
resposta aos pareceres das entidades. – preparação de elementos para as reuniões de 
concertação a realizar com a DGADR e a APA (ex ARH).  

 Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte – alteração pontual à proposta de plano, 
na sequência da deliberação da Assembleia Municipal. Preparação de elementos para 
consulta do Instituto de Turismo e realização de nova Conferência de Serviços – em 
curso. 

 LEIRIA INTERATIVA – Portal de informação Geográfica  

 Monitorização das aplicações disponíveis na intranet e internet (site do Município de 
Leiria);  

 Aplicações concluídas - Toponímia; Georeferenciação de Processos; Património – 
Domínio Público e Domínio Privado do Município; Números de Polícia – concluído. 

 Execução de novas aplicações: Toponímia; Infraestruturas (DIEM); Empreitadas 
DIEM. 

 Estudo de Conjunto de Leiria Norte – estudo prévio da estrutura viária principal – em 
fase de conclusão. 

 Variante de Capuchos – procedimento de aquisição das parcelas de terreno - 
preparação de elementos para a expropriação das parcelas de terreno necessárias à 
concretização da construção da Variante de Capuchos; e para os protocolos a celebrar 
entre o Município de Leiria e os proprietários dos terrenos – em curso; 

 Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista 

 Guia de Caracterização dos Espaços Exteriores – em curso; 
 Inventariação e caracterização do património paisagístico e valores naturais do 

concelho – em curso. 

Reabilitação Urbana 

 Regulamento Municipal do Centro Histórico de Leiria – Aprovado por deliberação da 
Assembleia Municipal de 28 de fevereiro, aguarda publicação no Diário da República. 

 Gestão Urbanística na Área de Reabilitação Urbana (ARU)   

Pareceres/ acompanhamento processos – 6 

Obras em edifícios privados 

TIPO INICIADAS A 
DECORRER 

CONCLUÍDAS TOTAL 

REABILITAÇÃO 1 3 1 5 
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RECONSTRUÇÃO 1 - - 1 

NOVA - - - - 

CONSERVAÇÃO - 2 1 3 

 

 Elaboração do Levantamento Funcional da ARU 

Concluída a estrutura da base de dados para a totalidade da área e o levantamento de 3 
das 4 fases previstas. 

 Levantamento patrimonial do conjunto do Centro Histórico 

Levantamento pela fotografia retificada executado em 96% 

 Exercício do Direito de preferência na alienação de imóveis- resposta a 8 pedidos 

 Ações de sensibilização e divulgação no âmbito da Reabilitação do Centro 
Histórico 

Organização e participação no Colóquio “ Hostel – alojamento diferenciador para fins 
turísticos” em parceria com a Divisão da Cultura  

 Participação no workshop “ O Futuro do Centro Histórico e a influência na sua Economia” 
com a comunicação “ A Reabilitação do Património: exemplos e potencialidades”  

 Adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência 

Participação na cerimónia oficial de abertura e na primeira sessão técnica de trabalho. 
(Lisboa,13-03-2014) 

DIVISÃO DE JUVENTUDE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA 
 

No período em apreço, desenvolveu-se trabalho de articulação com a as Juntas de Freguesia 
tendo em vista a realização de reparações nos estabelecimentos de educação (pré-escolar e 1º 
CEB) e manutenção de espaços envolventes, ao abrigo dos acordos de execução de delegação 
de competências. No âmbito da requalificação do parque escolar, procedeu-se a levantamento 
de edifícios com coberturas em fibrocimento conducente a preparação de procedimento para 
substituição das respetivas telhas na interrupção letiva de Verão. 
 No passado dia 10 de março, tomaram posse os representantes das entidades com assento no 
Conselho Municipal de Educação de Leiria para o quadriénio 2013 – 2017, tendo decorrido, 
também, a primeira reunião deste órgão consultivo com abordagem das seguintes temáticas: 
caracterização educativa do concelho de Leiria, propostas de intervenção, análise dos pontos 
fortes e pontos fracos e linhas orientadoras do Projeto Educativo Municipal (PEM). Neste âmbito 
foi criado um grupo de trabalho que, para além da Vereadora da Educação, é constituído pelos 
representantes pré-escolar (Dr. Jorge Bajouco), pessoal docente ensino básico (Dr. Fernando 
Elias), ensino secundário  (Dra. Isabel Oliveira) e estabelecimentos de ensino particular (Dr. 
Jorge Cotovio). 
No que diz respeito à gestão de equipamentos informáticos, o “SERVIÇO DE APOIO 
INFORMÁTICO” (sai@cm-leiria.pt) prestou o seu apoio de manutenção em 28 estabelecimentos 
de ensino dos seguintes Agrupamentos de Escolas: Marrazes (2), Rainha Santa Isabel – 
Carreira (9), Colmeias (8), D. Dinis (1), Dr. Correia Mateus (4) e Domingos Sequeira (2), 
Caranguejeira – Santa Catarina da Serra (2). 
 No âmbito do projeto “Escolas Floridas” verificou-se a inscrição de 28 estabelecimentos de 
ensino, envolvendo 80 docentes, 40 assistentes operacionais e 1.400 alunos. Visando o 
embelezamento dos espaços de jogo e recreio, o apelo à criatividade e o envolvimento dos pais, 
foram disponibilizadas no Horto Municipal diversas espécies arbóreas, florais e ervas aromáticas 
e medicinais. No domínio da educação para a segurança e prevenção de riscos em meio 
escolar, decorreu a preparação do Projeto "Dá a Mão à Proteção", com elaboração de recursos e 
materiais de apoio para distribuir nas escolas. O projeto conta com a parceria de várias 
entidades e aborda áreas temáticas distintas: Clubes de Proteção Civil, Segurança Rodoviária, 
Violência Doméstica, Internet Segura, Segurança Infanto-Juvenil e Formação para Docentes e 
Discentes. “Like Saúde – Programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e 
Dependências” é outro projeto a desenvolver junto dos jovens nas escolas, que tem vindo a ser 
preparado com diversos parceiros (Forças de Segurança, Escolas Superiores, CRI) e será 
lançado publicamente a 22 de Abril. 

mailto:sai@cm-leiria.pt
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Quanto à ação educativa municipal, destaca-se o desenvolvimento do Projeto “Férias Criativas”, 
que decorreu na interrupção letiva da Páscoa e envolveu cerca de 200 jovens, a preparação da 
“Rota Eco-Escolas de Leiria” - por uma mobilidade sustentável (22 de abril) e o XX Festival de 
Teatro Juvenil (27 de abril a 30 de maio). Neste período, preparou-se e aprovou-se o Plano de 
Transportes Escolares para 2014/2015 e efetuaram-se reuniões individualizadas com cada 
agrupamento de escolas/escolas secundárias e empresa transportadora (rodoviária), tendo em 
vista a resolução de situações e a preparação do próximo ano letivo. 
Relativamente aos Programas de Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Pré-Escolar e desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
procedeu-se ao envio dos dados mensais à DGEstE, deu-se continuidade à monitorização dos 
mesmos, tendo-se procedido a ajustes pontuais em virtude da alteração do número de alunos. 
No sentido de melhorar qualitativamente os programas da AAAF, iniciou-se processo de 
avaliação e preparação do próximo ano letivo com os agrupamentos de escolas (reunião 
realizada em 11 de abril). O Gabinete de Apoio às Refeições Escolares (GARE) prosseguiu as 
visitas de monitorização da prestação do serviço, com incidência no Agrupamento de Escolas D. 
Dinis (EB Capuchos; EB Branca; EB Arrabalde), Correia Mateus (JI Vidigal; EB Vidigal; EB 
Touria), Marrazes (JI Marrazes; JI Pinheiros; EB Pinheiros), Domingos Sequeira (JI Cruz d’Areia; 
JI Barreira; EB Cruz d’Areia) e Rainha Santa Isabel (Centro Escolar de Monte Redondo). Neste 
período decorreu reunião de trabalho com a empresa fornecedora de refeições escolares 
(Uniself) e parceiros educativos, no encalço da coordenação de metodologias que mitiguem 
inconformidades.  
 Na área da Juventude, foi aprovada a atribuição dos apoios ao Associativismo Juvenil, no 
âmbito do Pro-Leiria, no montante de €10.000,00. Da mesma forma, foram aprovadas e 
atribuídas as bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior para 2013-2014. Apoiou-se o V 
Festival Collipo (Tunas) que animou a cidade no fim de semana de 14 a 16 de março, e nos dias 
22 e 23 levámos a cabo o projeto “Planta-me”, com a colaboração dos grupos de escuteiros,, 
plantando cem árvores em locais estratégicos da cidade e freguesias, fornecidas pelo Horto 
Municipal. 
Relativamente à Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV), realizou-se a “Semana da 
Leitura” de 17 a 22 de março, que contou com 1192 participantes nas 27 atividades ocorridas 
nesse espaço, para além de dezenas de outras em simultâneo nas escolas do concelho. No 
projeto “Liga-te à Biblioteca” (apoio a alunos por professores voluntários) estão a ser 
acompanhados 148 jovens; Realizaram-se várias exposições, uma tertúlia literária com vários 
autores leirienses e apresentação de livros da autoria de Adélio Amaro, Sofia Souto Moniz, 
Jaime Nogueira Pinto e Gonçalo M. Tavares. Assinalou-se o Dia Internacional do Livro Infantil 
com presença de duas autoras locais (Ana Cristina Luz e Leonor Lourenço) e deu-se 
continuidade aos projetos habituais da BMALV. De igual modo decorreu a preparação da Feira 
do Livro que terá lugar no espaço da BMALV de 7 a 10 de junho e a exposição alusiva aos 40 
anos do 25 de Abril, que apresentará trabalhos dos alunos dos diversas escolas e fotografias 
emblemáticas do dia da revolução, cedidas pela Casa Museu João Soares. No mês de abril 
acolheram-se atividades das “Férias Criativas”, ministrou-se formação para Pessoal Não 
Docente que trabalha nas bibliotecas escolares, e receberam-se cerca de 14.946 utilizadores e 
visitantes.  

 
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO 
No âmbito das atividades promovidas no período compreendido entre as duas datas referidas 
em título, destacam-se os seguintes pontos: 
1. TEATROS | ESPAÇO JOVEM |CENTRO CULTURAL MERCADO SANTANA | ANIMAÇÃO 
DE RUA 
Foi assegurada a programação, coordenação, acompanhamento e monitorização de todas as 
ações relativas ao processo de acolhimento de iniciativas, dos equipamentos Teatro Miguel 
Franco, Centro Cultural Mercado Santana, no qual se integra o Espaço + Jovem e o Recinto 
Santana; e Teatro José Lúcio da Silva (exposições). De registar, ainda, a coadjuvância em 
demais projetos de ação cultural municipal, com as diferentes estruturas municipais, enfatizando 
aqui o licenciamento de toda a atividade cultural municipal. Coordenação do projeto comunitário 
CULTREDE. 
Acompanhamento e orientação de 2 recursos humanos, no Centro Cultural Mercado Santana, do 
Programa de Reinserção Social, e orientação de 1 Estágio Curricular. 
Teatro Miguel Franco: Espetáculos de Stand up comedy – 89 | Teatro – 276 | música – 1.560 | 
Conferências – 615 | música infantil – 561 | Diversos – 307 | Cinema – 639. Receita de Bilheteira 
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municipal, resultante de aluguer/partilha de bilheteira para o período indicado: € 1.203,22. Total: 
4.047 visitantes. Salienta-se aqui uma diminuição da taxa de ocupação da estrutura, 
comparativamente ao período anterior, resultado da densa adesão à oferta cultural infantil, 
proposta durante o mês de dezembro de 2013, acompanhada por uma diminuição da receita 
municipal. Taxa de esforço em contratação de espetáculos nula. 
Galeria Foyer: Exposição A CAMPANHA DA RESINA - da extração à transformação, mostra 
expositiva da RESIPINUS – Associação de Destiladores e Exploradores de Resina: 4.739 
visitantes (nos quais se inclui os visitantes de Cinema). 

Teatro José Lúcio da Silva: Exposição TRAÇOS POÉTICOS, mostra de pintura, do artista 
António Joaquim Alves 1.044 visitantes | Exposição FILATÉLICA DE CLASSE ABERTA SOBRE 
O JAPÃO, mostra de filatelia, do artista Asdrúbal Magalhães 5.169 visitantes | Exposição 
LETRAS DO FADO, mostra de pintura, do artista Agostinho Manuel Bento Oliveira 791 visitantes 
| Total: 11.547 visitantes.  

Espaço + Jovem: Galeria Exposição – EXPOSIÇÃO 4 ELEMENTOS – mostra de pintura, da 
artista Ana Vale 150 visitantes| Utilizadores de Espaço Internet: 190 visitantes | Utilizadores de 
Espaço Lazer: 800 visitantes | Utilizadores de Espaço Estudo: 100 visitantes | 
Atendimento/Informações: 40 visitantes. Total: 1.280 visitantes, onde 910 integram a faixa etária 
até aos 18 anos de idade, sendo os demais 370 da faixa etária adultos. 
Centro Cultural Mercado Santana: Festival YAGP – Youth America Grand Prix: 650 visitantes. 
Projeto de angariação de fundos, para apoiar as despesas com a participação dos jovens 
bailarinos da Academia de Ballet e Dança ANNARELLA, no Concurso Mundial de Dança Youth 
America Grand Prix | Cantinho dos Bichos: 1.800 visitantes. Feira de animais de estimação, com 
presença de expositores locais, com caráter de sensibilização junto da comunidade local, na 
orientação e consciencialização sobre os cuidados que os animais merecem | Associação de 
Ginástica do Distrito de Leiria: 50 visitantes. Evento de difusão da prática regular da atividade 
física e desportiva, pretendendo, por sua vez, promover estilos de vida ativos, combatendo a 
obesidade e o sedentarismo | Leiria Mulher: 2.300 visitantes. Iniciativa cultural e de celebração 
histórica, integrada nas Comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher | Projeto 
SOCIDENTRO: 1.200 visitantes. Angariação de receita da estrutura municipal Recinto Sant´Ana, 
objeto de cobrança de espaço | Projeto Formula Student: 600 visitantes. Mostra de veículos 
protótipo tipo, no âmbito do projeto Formula Student. Atividade de  incentivo, autenticação e 
pertença junto da comunidade local e o universo académico | LEIRIARTES II Encontro anual de 
Artes Plásticas e Literatura de Leiria 2014: 1000 visitantes. Projeto cultural de criatividade e o 
empreendedorismo artísticos, com densas repercussões na dinâmica local, com a presença de 
vários artistas e visitantes à cidade de Leiria | Total: 6.100 visitantes.  
Animação de Rua 
Temporada de Concertos nas Freguesias – iniciativa que conta com a colaboração dos 
grupos corais do concelho de Leiria e do Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes  os seguintes 
concertos: 
- Grupos Corais OSPCML e Ninfas do Lis, na Igreja Paroquial da Bajouca, a 22 de fevereiro. 
Cerca de 200 espetadores; 
- Orfeão de Leiria, no Salão Paroquial de Santa Catarina da Serra, a 14 de março. Cerca de 300 
espetadores; 
 - Grupos Corais Cantábilis e do Hospital de Santo André, no Auditório da Junta de Freguesia do 
Arrabal, em 15 de março. Cerca de 50 espetadores; 
 - Grupos Corais do Orfeão de Leiria e Santa Catarina da Serra Viva Voz, na Igreja da Barosa, 
em  22 de março. Cerca de 450 espetadores. 
IV Aldeia da Saúde – parceria com o semanário Região de Leiria, nos dias 14, 15 e 16 de 
março, este ano no Largo 5 de Outubro (vulgo Largo do Papa Paulo VI). Pelo quarto ano 
consecutivo, a iniciativa, de caráter informativo e com uma forte vertente social que tem atraído 
milhares de visitantes, integrou  expositores com realização de avaliações e rastreios gratuitos 
abertos à população, palestras e workshops e caminhada pela zona pedonal da cidade. Cerca 
de 4.000 participantes. 
Plane Drums 5 – iniciativa de animação de rua que decorreu a 23 de março, na Praça 
Rodrigues Lobo, em parceria com Vasco Faleiro. Projeto sem fins lucrativos que intenta na 
promoção do artista leiriense, tendo-se neste dia traduzido na produção do videoclip musical. 
Cerca de 400 espetadores. 
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Colóquio Hostel - Alojamento diferenciador para fins turísticos -  26 de março, no m|i|mo – 
Museu da Imagem em Movimento um colóquio subordinado ao tema “Hostel – Alojamento 
Diferenciador para Fins Turísticos”, com vários intervenientes, sobre arquitetura, reabilitação e 
financiamento. Cerca de 60 participantes. 
Destaque para a participação do Município de Leiria na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, de 12 
a 16 de março, através da presença num stand com os concelhos parceiros que integram a 
CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e num stand do projeto “Histórias do 
Centro” Na sua 26.ª edição, a Feira Internacional de Turismo de Lisboa na FIL acolheu mais de 
mil empresas e entidades, e ultrapassou os 68 mil visitantes. A participação de Leiria neste 
importante certame foi, fundamental para a promoção da cidade e da região, como destino 
turístico, e marcante no incentivo ao turismo, enquanto atividade económica emergente no 
concelho, na qual o Município de Leiria está empenhado em afirmar a marca "Leiria". 
No que diz respeito à promoção e divulgação das atividades, e durante o período em apreço, 
nota para a elaboração de conteúdos para a Leiriagenda dos meses de abril e maio.  
2. CASTELO 
- Estatística geral: Total de visitantes 7.668| Receita bilheteira: €7.225,90| Receita loja: €152,50 
- Apoio a eventos: Aniversário Zumba, Secret Runner, Corrida 4.ª feira à noite no Castelo, Roda 
a Saia apresentação à comunidade e Roda a Saia 11, 12 e 13 Abril, Conferência ADAE, 
Maktoub – Apresentação FM Group e 2 jantares/Porto Honra: Jantar cidades geminadas, Porto 
honra IPL, Total trimestral eventos: Participantes 1632.  
- Atividades Pedagógicas: 8 oficinas pedagógicas  com 134 participantes; 6 realizaram-se no 
âmbito das Férias Criativas 3 das quais à Conquista do Castelo e 3 “Engenhos e Engenhocas” e 
2 Oficinas pagas a €1.05 por participante “À Conquista do Castelo”. Acompanhamento de 28 
grupos, do ensino pré-escolar ao superior, entre outras entidades locais e nacionais, 
correspondendo a 1465 pessoas. Dos 52 grupos, 28 obtiveram visita guiada (1023 pessoas) e 
24 visitas livres (442 pessoas). 
3. MIMO 
— Gestão de loja e estatística de visitantes: Receita da loja: €175,50 | Receita da bilheteira: 
€969,70 | Total de visitantes: 3106 | Total de cedências de espaços: 22 com 880 participantes. 
— Exposições e eventos dinamizadores das exposições: Exposição Temporária "A 
importância do Vermelho na Cultura Chinesa" - entre 15 de fevereiro e 15 de março, com 931 
visitantes. 
Exposição Temporária “ 1.3 BILLION” - entre 29 de março e 26 de abril, com 1465 visitantes 
— Programação cultural em parceria com o Museu: Dia aberto no Âmbito da Residência 
Artística – Projeto Fabião com visita guiada e 24 participantes. IX Fórum Internacional de 
Sinologia, com projeção de filme e Sessão de Jogos Orientais com 23 participantes. 
— Serviço educativo: 41 visitas guiadas com 1149 participantes e 12 Oficinas, com 214 
participantes, sendo: 4 Oficinas de Teatro de sombras - 101 participantes; 2 Oficinas Curiosa 
Mente - 49 participantes e 6 Oficinas Férias Criativas - 64 participantes. 
— Serviço do Centro de Documentação e Informação Artur Avelar (CDIAA): 2 requisições 
internas | 10 consultas in loco | 1 requisição externas |5 documentos consultados | 1 entradas de 
documentos | 6 visitantes/utilizadores (dois deles novos leitores). 
4. MOINHO DE PAPEL 
- Gestão de loja e estatística de visitantes, serviços, manutenção e programação.  
- Estatística: 1.559 visitantes | Receita de Bilheteira: €503,55 | Receitas de loja: €27,10. 
- Serviços educativos: realização de 49 oficinas pedagógica envolvendo 1182 participantes. 
Atividades pedagógicas e de divulgação:  
- Implementação da programação refletida para o ano de 2014. 
- Elaboração de informações referentes: às iniciativas a realizar e às referentes às intervenções 
a realizar no edifício do Moinho do Papel.  
Elaboração de informação para a Leiriagenda. 
- Agendamento e realização de serviços educativos. 
5. AGROMUSEU D. JULINHA 
- Gestão de loja e estatística de visitante, serviços, manutenção e programação.  
- Estatística: 306 visitantes | Receita de Bilheteira: € 47,50 | Receitas de loja: €25. 
Atividades pedagógicas e de divulgação:  
- Implementação da programação refletida para o ano de 2014. Definição dos recursos 
necessários. 
- Elaboração de informações referentes: às iniciativas a realizar e referentes às intervenções a 
realizar no edifício do Agromuseu. 
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Elaboração de informação para a Leiriagenda. 
- Agendamento e realização de serviços educativos. 
6. ASSOCIATIVISMO 
Na sequência do preconizado no Regulamento de Atribuição de Auxílios – PRO Leiria, em vigor 
no Município de Leiria, foram entregues até à presente data 3 candidaturas para o programa de 
apoios 2014.  
Atendimento a Entidades /Associações: pessoalmente - 20; telefonicamente – 32. 
Foram elaboradas e registadas informações para envio à Divisão Financeira para 
desbloqueamento de verbas – 18 pagamentos processados. 
7. CASA DOS PINTORES | CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO LAPEDO | RESERVAS 
MUNICIPAIS 
- Atendimento e visitas guiadas: 58 visitantes, incluindo: participantes em serviços educativos 
(Riscos e Rabiscos), visitas guiadas e reuniões com munícipes, investigadores e estudantes.  
- Atividades pedagógicas e de divulgação que incluem:  
- Percursos Visite LEIRIA, no dia 15 de março, à Judiaria de Leiria, com um total de 160 
participantes. Participação de 3 orientadores - Acácio de Sousa, Camilo Barata e Orlando 
Cardoso. 
- Elaboração dos itinerários turísticos: do Núcleo antigo das Cortes; Judiaria de Leiria; Vale do 
Lapedo; Pedrogão; Património Religioso de Leiria; Monte Real. 
- Serviços educativos e atividades pedagógicas, com 62 participantes. Casa dos Pintores (1 
oficina),  na Escola E.B.1 Telheiro com recurso à maleta pedagógica (2 oficinas); 
- Férias Educativas: programação e logística. 
- Arqueologia e Património (Oficina de Arqueologia e Reservas do Município de Leiria): 
Carta Arqueológica do Concelho de Leiria - Efetuadas prospeções arqueológicas, integraram-se 
novos sítios arqueológicos identificados durante os últimos dois anos. Integra atualmente 333 
sítios arqueológicos. Apoio técnico na área de salvaguarda do património para efeitos de 
desenvolvimento de processos de intervenção no Centro Histórico da Cidade de Leiria, que 
corresponde a 86 edifícios/espaços do Centro Histórico de Leiria, e acompanhamento em 61 
processos que incluíram a realização de trabalhos arqueológicos. Apoio em 48 processos, com 
intervenção arqueológica no concelho de Leiria. Regulamento Municipal do Centro Histórico de 
Leiria, e integração na equipa multidisciplinar responsável pela apreciação do mesmo. 
Tratamento de material arqueológico integrado no PNTA - Carta Arqueológica de Leiria. 
Acompanhamento do Projeto para o Centro de Diálogo Interculturas de Leiria, na Igreja da 
Misericórdia, no quadro do Projeto Rotas de Sefarad, em associação com a Rede de Judiarias 
de Portugal. Coordenação do processo de instalação do Museu de Leiria no Convento de Santo 
Agostinho: equipamento e museografia. 
- Exposições: Elaboração de conteúdos para exposição subordinada ao tema da Tipografia 
Judaica, a expor no Moinho do Papel. Definição de conteúdos para exposição temporária para 
exposição intitulada: Cinco Milénios de História: Arqueologia no Castelo de Leiria. 
Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho  
- Visitas guiadas: 3 visitas guiadas, num total de 70 visitantes.  
8. BANCO DE PORTUGAL 
Exposição: "ADN MÁRIO SILVA" - 16 a 28 de fevereiro, com 334 visitantes 
Exposição: "7/1: Exposição Comemorativa de 20 anos de pintura de Sandrine Cordeiro" - 5 a 14 
de abril com 368 visitantes. 
9. ANIMAÇÃO DESPORTIVA 
As atividades desenvolvidas fundamentaram-se, essencialmente, no estabelecimento de 
parcerias nas seguintes iniciativas: 
30.º Aniversário da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos – 
iniciativa de 1 a 30 março em parceria com a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do 
Bairro dos Anjos. A iniciativa contemplou programa diversificado, aberto à comunidade leiriense 
em geral, permitindo a promoção de modalidades e o convívio através do desporto e cultura. 
Travessia do Rio Lis em Slackline – iniciativa que decorreu no dia 5 de abril, das 14h00 às 
19h00, no Parque Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca, em parceria com a Inlineout - 
Outdoor Equipment, Lda. A iniciativa superou as expectativas, contou com a vinda de 20 atletas 
da modalidade e cerca de 100 pessoas quiseram experimentar a atividade. 
No que diz respeito à promoção e divulgação das atividades, e durante o período em apreço, 
nota para a elaboração de conteúdos para a Leiriagenda dos meses de abril e maio.  
10. COMUNICAÇÃO E DESIGN 
Produção de conteúdos gráficos para todos os suportes de imagem do Município de Leiria. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AMBIENTE 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO – O Processo intermunicipal para Promoção do 
Empreendedorismo (Plano de Ação Territorial) continua com a realização de um concurso 
destinado a alunos das escolas EB 2/3 e secundárias. A final para os alunos das escolas do 
concelho de Leiria será realizada no dia 28 de maio. 
 
COFINANCIAMENTO COMUNITÁRIO - Procedeu-se à indicação dos projetos para cofinanciamento 
comunitário e à elaboração das respetivas fichas para o procedimento de seleção ao nível da 
Comunidade Intermunicipal. 
 
ACÇÃO DE FORMAÇÃO “LICENCIAMENTO ZERO” – Com vista à operacionalização do plano de 
frequência de ações de formação aprovado para 2014, no caso com as atualizações decorrentes 
de diagnóstico de necessidades de formação, a DIDEA, em colaboração com a DIJA, promoveu 
em 27 de março uma ação de formação para os trabalhadores do BUA e dos Serviços de 
Fiscalização Geral, relativamente à interpretação do Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, 
mormente no que concerne a meras comunicações prévias, comunicações prévias com prazo e 
isenções de licenciamentos e a sua influência em mapas de horário de funcionamento, ocupação 
de espaço público e publicidade. 
 
REVISÃO DA TABELA DE TAXAS (RTT) – A DIDEA continua a colaborar com a DIF no sentido de 
uniformizar procedimentos da Ordem de Serviço n.º 8/2013, máxime na elaboração de 
procedimentos em sede de OBM. 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

CARATER COMERCIAL – Com o intuito de realizar contrato, assente em procedimento concursal, 
para disciplinar o uso do espaço público com elementos publicitários que visam orientar e a 
identificar empresas, a DIDEA encetou várias diligências neste sentido, mormente dando início a 
um levantamento para identificar os suportes existentes no concelho. Ainda neste âmbito, 
encontra-se a colaborar com outros serviços municipais, máxime com a DIAP por forma a ser 
concretizado o procedimento concursal em causa. 
 
REGULAMENTO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (RPML) – Considerando que o 
Regulamento em vigor possui alguns normativos desadequados face à realidade, foi iniciado o 
trabalho para a sua revisão.  
 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS/FEIRAS 
FEIRAS - A DIDEA está em pleno processo de alteração dos instrumentos que regulam a 
atividade de feirante e de vendedor ambulante e da realização e autorização de feiras na área do 
Município de Leiria. O projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não 
Sedentária Exercida Por Feirantes e Vendedores Ambulantes, viu prorrogado o prazo da 
discussão pública para permitir que mais interessados se venham a pronunciar. 
 
FEIRA DE LEVANTE DE LEIRIA – No âmbito do projeto de Regulamento acima referido, a DIDEA 
encontra-se paralelamente, a coordenar um grupo de trabalho que se encontra a elaborar o novo 
layout da Feira de Levante de Leiria o qual deverá estar em consonância com o novo quadro 
regulamentar. Entretanto, no passado dia 15/04/14, devido à realização da Feira de Maio, 
promoveu-se à instalação temporária dos feirantes em espaço contíguo ao que usualmente é 
utilizado, tendo sido efetuados acompanhamentos da instalação dos módulos sanitários e 
balneários de apoio a ambas as feiras (à Feira de Maio e Feira de Levante de Leiria). 
MERCADO GROSSISTA - Continua em curso o processo de alteração dos instrumentos que regulam 
a organização e funcionamento do mercado grossista municipal de Leiria. 
 
AMBIENTE – ÂMBITO TRANSVERSAL 
PROJETO ECO XXI – A DIDEA encontra-se a promover a recolha de elementos de base à eventual 
apresentação do Município de Leiria (ML) à candidatura ao Projeto ECO XXI. Sendo a sua 
nomenclatura e o seu conteúdo inspirados nos princípios subjacentes à Agenda 21, o projecto 
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em questão procura reconhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas ao nível do 
município. 
O ECOXXI 2014 pretende desta forma valorizar um conjunto de aspectos considerados 
fundamentais à construção do Desenvolvimento Sustentável, alicerçados em dois pilares: A 
educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental. 
A existência deste projeto visa ainda o desenvolvimento de uma ação pedagógica junto dos 
municípios, considerados como agentes privilegiados de promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

 
AMBIENTE – QUALIDADE DO AR 
PROJECTO EUROPEU “CIDADES GEMINADAS E RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA” - Enquadrado no 
projeto comunitário "Cidades Geminadas e Responsabilidade Climática", a DIDEA organizou, 
juntamente com o GAP (Gabinete de Apoio à Presidência) entre 19 e 21 de março a conferência 
subordinada ao Tema "Recursos Energéticos Renováveis". A conferência inaugural contou com 
a presença do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
Dr. Paulo Lemos e do Professor Filipe Duarte Santos, um dos maiores especialistas 
internacionais na área das alterações climáticas que abordou a temática "Impactos e adaptação 
às alterações climáticas em Portugal". Durante 3 dias foram mostradas as realidades locais 
através de projetos relacionados com a proteção climática, tendo sido envolvidos vários 
parceiros, nomeadamente: IPL Leiria, ADAE-Enerdura, SIMLIS, Valorlis e Secil-CMP. 
 
AMBIENTE – RESÍDUOS, HIGIENE E SALUBRIDADE PÚBLICA 
AUDITORIA AO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS – A DIDEA procedeu à submissão do contraditório 
à avaliação da qualidade dos serviços de resíduos urbanos, oportunamente efetuada por parte 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR, relativa a 2012. 
Pretende-se, com este sistema de avaliação, além da obtenção de uma classificação da 
qualidade dos serviços de resíduos, por indicador definido em Guia publicado pela ERSAR, 
promover-se uma melhoria sustentada dos serviços prestados aos utilizadores finais, 
contribuindo para a melhoria do Seu grau de satisfação com a entidade titular dos serviços, o 
Município de Leiria e para a sustentabilidade do sistema. Posteriormente efetuou-se a análise 
das oportunidades de melhoria face às considerações apresentadas pela ERSAR como resposta 
ao contraditório do ML. 
Por outro lado, a DIDEA efetuou, antes do prazo legal respetivo, o reporte de dados relativos à 
avaliação da qualidade dos serviços de resíduos, relativo a 2013, para apreciação da ERSAR. 
 
REPORTE LEGAL SIRAPA - No período em apreciação a DIDEA procedeu ao reporte, on-line, e 
antes do prazo legal, dos dados relativos aos resíduos produzidos e geridos em 2013 na 
plataforma adequada da Agência Portuguesa do ambiente – Siliamb, dando assim cumprimento 
à obrigação legal respetiva. 
 
SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA /TARIFÁRIO DE 

RESÍDUOS URBANOS 2014 – A DIDEA promoveu a aplicação do tarifário de RU vigente no 
concelho de Leiria em 2014 em articulação com vários produtores especiais, tendo em vista dar 
continuidade ao esforço de aproximação ao equilíbrio entre despesa e receita com a gestão de 
resíduos urbanos, na senda daquilo que são os princípios de direito comunitário e nacional 
aplicáveis, do preconizado na lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) e nas 
recomendações da entidade reguladora, ERSAR. 
 
REGULAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – Continua em elaboração a 
proposta de regulamento com vista a proceder à sua adaptação à legislação entretanto 
publicada. 
 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NAS FREGUESIAS – Articulação do planeamento dos serviços 
conjuntamente com a SUMA, S.A. e as Freguesias, no que concerne a serviços de varredura, 
para viabilizar a adaptação dos serviços às necessidades da população e às especificidades dos 
arruamentos. 
 
SERVIÇO DE MONDA QUÍMICA E CORTE DE ERVAS NO MUNICÍPIO DE LEIRIA - A DIDEA promoveu, em 
articulação com a DIMC, e com a cooperação da SUMA, S.A., o planeamento integrado dos 
serviços de deservagem no concelho, tendo em vista dar-se cumprimento a este novo serviço 
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para o prestador SUMA, S.A, no território concelhio, facto que permitirá complementar os 
recursos humanos do ML que asseguram historicamente esta prestação, com claro benefício 
para os munícipes e para a imagem do concelho pela expansão geográfica das áreas 
contempladas e aumento da periodicidade das acções levadas a cabo. 
 
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHA DE MONSTROS – Desenvolvimento de um conjunto de 
medidas de divulgação e de melhoria dos serviços de recolha de monstros, quer porta-a-porta, 
quer via contentorização de grande capacidade estrategicamente instalada no território 
concelhio. 
 
SERVIÇO DE RECOLHA DE RCD – Continuação do processo de preparação da implementação de um 
novo serviço de recolha específica do fluxo de RCD – Resíduos de Construção e Demolição 
originários de obras isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, nos termos 
legais vigentes no respetivo regime jurídico.  
 
AMBIENTE – RECURSOS HÍDRICOS 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

SUINÍCOLAS DA BACIA DO LIS- A DIDEA continua a acompanhar o processo, em representação do 
ML. 
 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - AÇUDE DA FONTE QUENTE – No período considerado, a DIDEA 
enquanto entidade responsável pelo açude da fonte quente, no troço urbano do rio Lis, 
promoveu a gestão das comportas do daquele assegurando que não ocorriam problemas na 
sequência das cheias verificadas no período em apreço, incluindo limpeza de vegetação presa 
na abertura das comportas e desenvolvimento de procedimentos com vista à reparação do 
gerador que alimenta as comportas do Açude em caso de falta de eletricidade da rede. 
 
EROSÃO COSTEIRA - A DIDEA tem vindo a articular com a APA, ARH-Centro, a tomada de 
medidas corretivas dos danos causados pela dinâmica costeira nos últimos meses na Praia do 
Pedrógão, nomeadamente, no sentido de consolidação do muro de suporte da marginal na 
rotunda norte da Praia, bem como de medidas preventivas para obviar a ocorrências de danos, 
quer no Centro Azul, quer em apoios de praia concessionados, em resultado do acentuados 
processo de erosão costeira que se tem vindo a verificar ao longo de toda a costa portuguesa.  
Ainda neste âmbito, e no período considerado desenvolveu procedimento para apresentação de 
candidatura ao Eixo II do POVT relativa ao concurso “Intervenção de Reforço e Protecção 
Estruturante do Cordão Dunar da Praia do Pedrógão entre o Casal Ventoso e o Centro Azul”, 
cujo procedimento concursal se encontra a ser diligenciado pela DIDEA com o DIEM, no âmbito 
de um protocolo firmado entre o ML e a APA. 
Paralelemente encontram-se a ser diligenciados procedimentos com vista à manutenção de 
passadiços da Praia do Pedrógão. 
 
AMBIENTE – RUÍDO 
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (PMRR) E MAPAS DE ZONAS MISTAS E SENSÍVEIS 

(MZMZS) - Análise, em conjunto com a DIPOET, da proposta de Plano Municipal de Redução de 
Ruído e das Zonas Mistas e Sensíveis entregues pela ESTG e sugestão de alterações 
consideradas necessárias; 
 
QUEIXAS RELACIONADAS COM INCOMODIDADE - Análise e tratamento de queixas de ruído, 
provenientes de atividades ruidosas permanentes, no âmbito das competências definidas pelo do 
Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de Agosto. Tendo sido efectivadas, no período considerado, 
pela DIDEA, as peças do procedimento concursal para a realização de avaliações acústicas por 
empresa acreditada para mais um ano, a UO encontra-se agora a diligenciar no sentido de 
apresentar proposta contendo os recursos humanos, materiais e financeiros com vista à 
acreditação do Município de Leira. 

 
AMBIENTE – RECURSOS GEOLÓGICOS 
REGULAMENTO DO PDM - Colaboração com a DIPOET na revisão do Plano Diretor Municipal de 
Leiria, no que se refere à elaboração do Regulamento e definição de Espaços para Exploração 
de Recursos Geológicos; 
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AMBIENTE – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DE LEIRIA - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – A 
DIDEA encontra-se a preparar as XIX Jornadas sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 
coorganização com a Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de 
Leiria, que se irá realizar em Leiria, em maio do presente ano. 
Ainda neste âmbito, promoveu várias atividades de educação ambiental donde se destacam: 

 Início, do projeto Hortas do Lis, no dia 27 de fevereiro, cujo projeto, em parceria com o 
Leiriashopping e com a Quinta Sementes de Estrela, tem como principal objetivo o de 
minimizar os efeitos da crise, sensibilizando e ajudando a comunidade local a produzir alguns 
do seus alimentos, através da criação de hortas domésticas. O projeto “Hortas do Lis” terá uma 
componente teórica que consistirá na realização de vários workshops, não só, sobre a temática 
da agricultura biológica, como também sobre outras temáticas, como o bem-estar e o 
relaxamento. A componente prática prende-se, essencialmente, com a plantação de produtos 
agrícolas nos canteiros, criados para o efeito. 

 Elaboração, em conjunto com a SIMLIS, de um projeto de Roteiro do Ambiente “Água 
biodiversidade, resíduos e reciclagem”; 

 Apresentação de uma comunicação, sobre o Projeto Rios em Leiria, na iniciativa “Florir 2014”, 
em Monte Real; 

 Outras atividades direcionadas para a educação escolar, nomeadamente: 
1. “À descoberta do Rio Lis”, no dia 28 de março, com alunos do Colégio Conciliar Maria 

Imaculada; 
2. Uma saída de campo, na Ribeira dos Milagres, com alunos da ESTG, no âmbito do Projeto 

Rios no dia 4 de abril; 
3. Oficina “Cria e reutilização” para crianças da Associação Bairro dos Anjos e também a 

atividade “À descoberta do Rio Lis”, para 20 crianças da Associação de Pais e 
encarregados de educação da escola da Gândara dos Olivais, no dia 14 de abril; 

4. No âmbito do projeto Férias Criativas, dos seguintes ateliers “À descoberta do Rios Lis”, 
“Cria e Reutiliza” e “Do Almofariz à Tela”, este último em parceria com a Oficina de 
Arqueologia do Município de Leiria; 

 
DIVERSOS - Desenvolvimento de procedimentos com vista a manutenção da estação 
meteorológica e sonda multiparamétrica do CIA 
PRAIA DO PEDRÓGÃO 
CANDIDATURAS 2014 - Entrega da candidatura da Praia do Pedrógão, ao galardão “Praia 
Acessível” e entrega da Candidatura da Praia do Pedrógão, ao projeto “Praia Saudável”. 

 
DIVISÃO DE DESPORTO  
 
1. GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
1.1 Pavilhões Desportivos Municipais 

Face à continuidade do modelo de gestão definido para os Pavilhões Desportivos 
Municipais, designadamente a celebração de Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia e União das Freguesias, com 
efeitos a 1 de novembro de 2013, a DID operacionaliza e coordena com estas entidades 
a utilização dos espaços desportivos protocolados por parte dos Clubes, bem como 
centraliza todo o processo de marcações de jogos/ eventos.  
De acordo com os contratos supracitados, a DID presta apoio técnico e supervisiona a 
gestão das instalações, sobretudo ao nível da manutenção e elabora as respetivas 
informações de desbloqueamento de verbas protocoladas para este fim. 
Relativamente à gestão do Pavilhão Desportivo dos Silvas, que o ML reassumiu desde o 
dia 1 de janeiro de 2013, a DID desenvolve as tarefas de gestão relacionadas apenas 
com a limpeza e manutenção do espaço. 
Durante o período de atividade deste relatório foram marcados 87 jogos e torneios dos 
respetivos campeonatos oficiais. 

1.2 Piscinas Municipais 
Desenvolvimento das tarefas inerentes à Comissão de Acompanhamento criada no 
âmbito da passagem da gestão do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMPL), 
Piscina Municipal de Caranguejeira (PMC) e Piscina Municipal de Maceira (PMM) para a 
ADCR Bairro dos Anjos, através da celebração dos respetivos Contratos-Programa de 



 18 

Desenvolvimento Desportivo, desde o dia 1 de julho de 2013 para o CMPL e a PMC e 1 
de outubro de 2013 para a PMM. 
Análise dos relatórios trimestrais enviados pela ADCR Bairro dos Anjos, pela Comissão 
interdisciplinar que acompanha e supervisiona os Contratos supracitados, bem como a 
realização das reuniões de avaliação trimestrais correspondentes. 
Realização de reuniões mensais de operacionalização da gestão das Piscinas 
Municipais acima mencionadas, com o intuito de visitar regularmente estas instalações e 
verificar a qualidade do serviço prestado por parte da entidade gestora. 

2. GESTÃO DE ATIVIDADES 
2.1        Viver Activo 

Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo, a funcionar no Complexo Municipal 
de Piscinas de Leiria, desde o dia 1 de outubro de 2013, para apoio ao desenvolvimento 
do Programa, designadamente ao nível de: 
- atendimento e inscrição de novos utentes; 
- receção de mensalidades e emissão das correspondentes faturas/recibos; 
- ligação às Juntas de Freguesia parceiras, nos núcleos de Caranguejeira, Maceira e 
Bajouca, nomeadamente a emissão das faturas/recibos destes utentes; 
- controlo da assiduidade dos utentes e professores; 
- reajuste das turmas e contatos os alunos inscritos, nos 4 núcleos de atividade; 
Realização das reuniões de coordenação estipuladas no caderno de encargos com os 
professores e coordenador do Programa, para avaliação do decorrer das aulas e ajustes 
necessários. 

2.2        Outros eventos 
Planeamento e preparação de um conjunto de eventos: Arena do Desporto, animação do 
Mundial de Futebol e outros em que a CML se assume como coorganizadora. 

3. APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 
3.1.    Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria (RAAML 2013)  

Desbloqueamento dos 30%, 70% e/ou 100%, consoante os casos, definidos na 
calendarização dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo referentes ao 
RAAML 2013, aprovados na Reunião de Câmara de 2013.09.10. 

3.2.    PRO Leiria 2014 
Recepção e análise das candidaturas ao PRO Leiria 2014. 

Aprovação do PRO Leiria ‐ Atribuição de Auxílios do Município de Leiria ‐ Apoio ao 

Associativismo Desportivo‐PRO Leiria 2014 (1.ª fase), na Reunião de Câmara de 

2014.03.18, no valor total €78,040, 00, para atribuição a 24 clubes do concelho. 
3.3.    Apoios Pontuais 

Apoios logísticos e ofertas institucionais às seguintes organizações: 
i. Apoio à Associação de Natação do Distrito de Leiria para a realização do 

Campeonato Inter Distrital de Infantis, nos dias 15 e 16 março de 2014; 
Bem como, estabelecimento de parcerias com as seguintes entidades: 
i. Juventude Vidigalense para a realização da Taça da Europa de Lançamentos – 

Leiria 2014, nos dias 15 e 16 de março de 2014; 
E, ainda atribuição de outros apoios financeiros: 

i. Apoio à Federação Portuguesa de Ciclismo para a realização da prova de BTT 
“Internacional XCO Marrazes”, nos dias 28 e 29 de março de 2014, no valor de 
€750, 00; 

ii. Apoio à União de Ciclismo de Leiria para a realização da “2.ª Ligação entre a 
cidade do Vaticano – Lurdes – Fátima/ Leiria”, entre os dias 27 de abril e 8 de 
maio de 2014, no valor de €1.500, 00; 

iii. Apoio ao Leiria Marcha Atlética Clube para a realização do evento “10 Km de 
Leiria - Decathlon e Caminhada do Rio Lis”, no dia 5 de abril de 2014, no valor 
de €750, 00; 

iv. Apoio à Associação de Basquetebol de Leiria para a deslocação à Festa do 
Basquetebol Juvenil 2014, entre os dia 9 e 13 de Abril de 2014, no valor de 
€500, 00; 

v. Apoio ao Grupo Desportivo de Monte Real na sequência da intempérie de 11 
fevereiro de 2014, no valor de €17.500, 00. 

4. CONTRATOS/ PROTOCOLOS 
Aprovação na Reunião de Câmara de 2014.03.18 dos Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências para a Gestão e Manutenção dos Pavilhões Desportivos 
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Municipais (Arrabal, Bajouca, Caranguejeira, Carreira, Colmeias, Correia Mateus, Maceira, 
Pousos, Santa Eufémia e Souto da Carpalhosa) - revogação substitutiva das deliberações da 
Câmara Municipal de Leiria n.

os
 1400/13, 1401/13, 1402/13, 1403/13, 1404/13, 1405/13, 

1406/13, 1407/13 e 1408/13,  Ata n.º 24, de 26/11/2013, com efeitos retroativos, a celebrar 
com as Juntas de Freguesias e União das Freguesias, no período de 1 de novembro de 
2013 a 31 de outubro de 2017. 
 

5. OUTROS 
Desenvolvimento dos procedimentos inerentes à receção de um estagiário do Curso 
Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, da Escola Secundária Eng. Acácio 
Calazans Duarte. 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
1. Programa de comparticipação de Medicamentos – Até 15 de abril foram apresentadas 323 
candidaturas, das quais foram deferidas 196, indeferidas 25, e, rejeitadas liminarmente 102.   
 Do apoio concedido até 15 de abril beneficiarão 392 pessoas, com o plafond máximo de 
€100,00 cada. 
No período em apreço foi registada uma reclamação relativa a uma rejeição liminar, à qual foi 
dada resposta por escrito e realizada audiência com a reclamante, através da qual foram 
prestados esclarecimentos adicionais sobre a resposta enviada. 
2. Habitação Social – Foi dada continuidade à monitorização e acompanhamento aos bairros 
sociais, através de visitas periódicas junto de arrendatários e respetivas famílias, como forma de 
sensibilização para uma melhor colaboração entre moradores e Câmara Municipal.  
3. Banco Local de Voluntariado de Leiria – Sensibilização das instituições particulares de 
solidariedade social do concelho, com vista à apresentação de programas de voluntariado, para 
encaminhamento e integração de voluntários/as inscritos/as, a partir da qual foram apresentados 
9 programas. Por outro lado, foi atualizada a base de dados das candidaturas a voluntariado, 
através de contactos escritos e entrevistas, de onde resultou a identificação de 23 candidatos/as. 
4. Programa de Teleassistência – Sensibilização das instituições particulares de solidariedade 
social do concelho, com intervenção junto de pessoas idosas, para divulgação dos serviços de 
teleassistência. 
Registaram-se três novas candidaturas, as quais foram aprovadas, e que, a partir do mês de 
maio, irão abranger nove pessoas, através da prestação de serviços gratuitos. 
5. Rede Social: 
5. 1. Apoio à pessoa idosa – Foi garantida a participação na equipa técnica de acompanhamento 
às pessoas idosas em situação de isolamento (EPII) através do grupo de trabalho “Idosos”. A 
DIDS, conjuntamente com as entidades parceiras da equipa técnica, organizaram um workshop 
sobre a temática “Voluntariado para a pessoa idosa”, no dia 28 de fevereiro de 2014, no Centro 
Associativo Municipal, no qual participaram cinquenta voluntários de grupos formalmente 
organizados, que prestam apoio a pessoas idosas, em várias freguesias do concelho; 
5. 2. Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias  – Na sequência da reorganização 
administrativa do concelho de Leiria, foi definido novo mapa das Comissões Sociais de 
Freguesia e Interfreguesias, dado que o mesmo não coincidia com a atual organização 
administrativa das freguesias., com vista à sua aprovação em plenário do Conselho Local de 
Ação Social de Leiria. 
6. Gabinete de Inserção Social – Foi celebrado novo aditamento ao contrato de colaboração 
anteriormente subscrito, o qual permitirá a continuidade destes serviços de apoio aos 
desempregados, até final de 2014. 
7. Abertura ao público do Parque Infantil Afonso Lopes Vieira, devidamente reabilitado com 
equipamentos adequados a crianças na faixa etária dos 2 aos 12 anos de idade. 

UNIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS  
Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN.  
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 
Proteção Civil Municipal 
A atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria (CMOS), no período em 
análise, por família de ocorrência e corporação de bombeiros, verificou-se uma predominância 
significativa dos serviços de assistência em saúde. 
Dentro de rodas as ocorrências do concelho é de salientar que as situações de maior risco que se sentiu, 
no período em estudo, foram as inundações do rio Lis e elevada agitação marítima com consequências 
graves na Praia do Pedrogão. 
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Foram realizadas duas reuniões operacionais, no dia 27 de fevereiro de 2014, nas instalações da PSP, com 
a presença dos comandantes das cooperações de bombeiros e representantes da GNR e PSP e no dia 27 
de março de 2014, nas instalações da Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, com as mesma entidades de 
modo a efetuar o balanço da atividade operacional, com a análise de dados estatísticos e ocorrências 
relevantes, assim como a preparação das ações conjuntas a realizar. 
Gestão de Combustível 
Promoção de ações de gestão de combustível, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, para o que se procedeu à identificação e 
notificação de diversos proprietários de terrenos para que procedessem às devidas ações de gestão de 
combustíveis. 
Mobilização de Solos 
No período em análise foram realizados trinta e dois pareceres pelo Gabinete Técnico Florestal. 
 
Comissão Municipal de Proteção Civil 

Durante o período em apreço realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Leiria, 
no dia 18 de fevereiro de 2014, com a seguinte ordem de trabalhos: definir uma intervenção urgente no 
rio lis após as cheias de 9 de fevereiro e outros assuntos de interesse. 

 
 
Leiria, 21 de abril de 2014 

O Presidente da Câmara 

 

Raul Castro 

 

 


