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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: Reuniões da Câmara Municipal, CIMRL, do Conselho de Administração
dos SMAS e Assembleia Municipal.
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.
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Recrutamento e seleção de pessoal:
No que respeita ao recrutamento e na sequência dos procedimentos concursais de recrutamento e seleção
com vista ao provimento de titulares dos cargos de direção intermédia de 2.º e de 3.º graus, foram designados
1 Chefe da Divisão de Contratação Pública, 1 Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 1 Chefe da Unidade de
Licenciamentos Diversos, 1 Chefe da Divisão de Indústria, Comércio e Serviços e 1 Chefe da Divisão de
Desenvolvimento Económico.
Por outro lado, no âmbito dos procedimentos internos limitados de recrutamento e seleção de trabalhadores
a colocar em situação de mobilidade intercategorias, foram designados 2 subchefes, 10 bombeiros de 1.ª
classe e 21 bombeiros de 2.ª classe.
Ainda na área do recrutamento, foi efetuado o acolhimento de uma assistente técnica da área administrativa
e de uma técnica superior da área de gestão, que iniciaram funções no Município de Leiria, com efeitos ao dia
01 de janeiro de 2019, ambas por mobilidade interna na categoria.
Vencimentos:
Na área dos vencimentos importa realçar o procedimento de reavaliação do escalão de rendimentos para
apuramento da manutenção do abono de família, com efeitos a janeiro de 2019. Nesse âmbito, no último
trimestre de 2018 foram remetidas 73 notificações a solicitar a apresentação dos documentos relevantes para
manutenção da prestação de abono de família para crianças e jovens e efetuados novos cálculos para
determinação da condição de recurso a ter em conta na manutenção do pagamento daquelas prestações.
No mês de janeiro, foram emitidas e remetidas as declarações anuais de rendimentos a todos os eleitos,
nomeados e trabalhadores do Município de Leiria.
Assiduidade:
Em consequência e relativamente à assiduidade, foram desencadeados os procedimentos inerentes ao
ingresso de novos colaboradores, nomeadamente, foi efetuado o seu recenseamento para reconhecimento
facial, parametrização dos respetivos dados na aplicação de gestão de pessoal, no programa de assiduidade e
no portal de assiduidade via web, bem como ministrada uma breve formação, em contexto de trabalho, a
cada um destes colaboradores sobre o portal da assiduidade.

1

Também na área da assiduidade, foram iniciados os procedimentos inerentes à preparação dos mapas
individuais para a marcação das férias no ano em curso, quer para a marcação das férias na plataforma de
assiduidade, quer para a marcação das férias nos mapas manuais. Foram também analisados, enquadrados e
concluídos os diversos pedidos de transição de férias do ano transato para o ano em curso que, por motivos
de doença ou acidente em serviço, não foi possível ao trabalhador o regular gozo das férias no próprio ano.
Outras áreas:
Por fim, importa destacar que foram enquadrados no quadro legal vigente e já se encontram em fase de
notificação da decisão final, os processos de acumulação de funções ou atividades privadas, exercidas em
regime de trabalho autónomo ou subordinado, com as funções públicas.
DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
Em conformidade com o que nos foi superiormente solicitado, passaremos a expor, embora de forma
sumária, as atividades desenvolvidas, no período em análise, pelos serviços da Divisão Jurídica e
Administrativa do Departamento Administrativo e Financeiro.
1– Á R E A J U R Í D I C A
Informações de
carácter técnicoProcedimento
jurídico
disciplinar
25

Apoio Técnico-Jurídico

Contraordenações

Iniciados

3

Iniciados

117

Terminados

2

Movimentados
Decisões
Execuções judiciais
Impugnações judiciais
Coimas pagas

296
106
6
2
77

Atos administrativos
(despachos e deliberações)
Contratos
Ofícios
Protocolos
Editais
Regulamentos

7
2
11
0
0
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 (68 PEFs)
Citações e Notificações (162 + 81)

€5.744,65
243
173 PEFs

Pagamentos
Valor cobrado

€13.471,43
Serviço de Expediente Geral

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

€764,91

Emissão e revalidação de cartões de residente

€386,00

Emissão de plantas de localização

€559,41
Serviço de Atendimento ao Público

A
Urbanismo

B
Atendimento
Geral

C
Arquivo
Municipal
(sala de
leitura)

Nº atendimentos

3762

1625

941

Tempo médio de

00h15m00s

00h11m00s

00h12m00s

00h08m00s

Balcão por serviço

D
GIP –
Gabinete
de
Inserção
Profissiona
l
1

E
GAS –
Gabinete de
Ação Social

F
Atendimento
Prioritário

718

94

00h13m00s

Sem
dados

00h15m00s

00h09m00s

00h11m00s

Sem
dados

00h26m00s

00h02m00s

atendimento
Tempo médio de espera
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DIVISÃO DE INFORMÁTICA
No período compreendido entre 16 de novembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019, o trabalho
executado por esta Divisão não foi alvo de reclamações nem de recursos hierárquicos.
a) No decorrer das atividades regulares, levadas a cabo por esta divisão, salientamos as
seguintes;
b) Reforço da distribuição de sinal Wi-Fi no Teatro Miguel Franco, para apoio às reuniões de
Assembleia Municipal;
c) Participação em reuniões de trabalho na CIMRL, no âmbito dos projectos Cloud@CIMRL e
Educa@CIMRL e desenvolvimento dos mesmos no Município;
d) Obtenção de um voucher de 15.000 euros, no projecto europeu WiFi4EU;
e) Calendarização e realização dos procedimentos de passagem de ano em articulação com os
restantes serviços municipais e a Medidata;
f)
Resposta ao inquérito IUTIC 2018 - Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação na Administração Pública Central, Regional e Local;
g) Apoio na instalação e utilização do Sistema de gravação de reuniões e transcrição de actas;
h) Apoio às Juntas de Freguesia para a instalação dos “Espaços cidadão”;
i)
Preparação de sala e equipamentos para formação dos trabalhadores municipais em diversas
aplicações informáticas de gestão autárquica;
j)
Apoio na atualização da aplicação informática de Arquivo Municipal;
k) Apoio técnico, à PSP, no sistema de videovigilância do Centro Histórico;
l)
Melhoria dos postos de trabalho afectos ao DPGU, com um segundo monitor;
m) Proposta de restruturação da rede de dados na zona antiga do edifício dos Paços de Concelho;
n) Criação e parametrização de novos perfis de utilizador, para um conjunto de novos
funcionários do Município;
o) Alterações e adaptações de vários postos de trabalho, em função da mobilidade interna de
alguns trabalhadores;
p) Atualização contínua da informação disponibilizada na página Web do Município;
q) Acolhimento e acompanhamento de uma estagiária de um curso na área da IoT, do IEFP –
Leiria;
r) Suporte contínuo ao funcionamento das aplicações de gestão autárquicas, com a realização de
variadas atualizações.
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Em termos globais, a atividade da Divisão de Contratação Pública centrou-se na realização dos procedimentos
de passagem de ano, a saber:


Procedimentos de inventário circulante: inventários às existências e atualização dos stocks; registo e
movimento de stock;
 Procedimentos de início de ano relativos a contratos plurianuais: emissão das requisições externas
(REC) referentes a contratos plurianuais; emissão dos pedidos de fornecimento (PFO) anuais,
referentes a contratos plurianuais, de despesa fixa e permanente.
Porém, para além destes procedimentos, foi dado andamento a outros processos, conforme informação que
de seguida se apresenta, por áreas.
Área da Contratação Pública
No período em análise o serviço de contratação pública desenvolveu a sua ação em torno dos seguintes
procedimentos de contratação pública:
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N.º de processos
Proc.
Concluídos

Proc. Em curso

Reclamações /
Recursos
hierárquicos

Total

4

1

0

5

298

24

0

322

13 (**)

3 (**)

0

16

Consulta Prévia

3

8(***)

0

11

Concurso Público

14

9

0

23

Acordo Quadro

1

3

0

4

Concurso de conceção

0

0

0

0

Concurso limitado por prévia
qualificação

0

0

0

0

Ajuste Direto, Regime Simplificado

1

3

0

4

Ajuste Direto, Regime Geral

8

7

0

15

Consulta Prévia

7

6

1

14

14(*)

7

0

21

Concurso de conceção

1

0

0

1

Concurso limitado por prévia
qualificação

1

0

0

1

TOTAL:

437

Contratação excluída
Ajuste Direto, Regime Simplificado
Ajuste Direto, Regime Geral
Bens e
serviços

Empreitadas

Concurso Público

(*) Inclui, para o período em análise 1 concurso público com informação de não adjudicação.
(**) Inclui, para o período em análise, 3 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais.
(***) Inclui, para o período em análise, 1 consulta prévia ao abrigo de critérios materiais.

Neste período foi apresentada observação (reclamação) em sede de audiência prévia, pelo concorrente:
- « Major, Santos & Filhos, Lda.» - Reclamação relativa ao Relatório Preliminar, no âmbito do procedimento
por Consulta Prévia n.º 51/2018/DICP – T – 02/2018 - Construção de redes de drenagem na área envolvente
ao Cemitério de Leiria;
Área dos Armazéns e controlo de contratos
No que se refere aos armazéns do Município e ao controlo de contratos, de relevar, em termos do
trabalho desenvolvido neste período:
a) A realização de todos os procedimentos referentes ao trabalho de final de exercício, para as contas
de existências - classe 3 – regularização; Comunicação de inventários para a AT; Informação aos ROC’s dos
procedimentos efetuados durante todo o ano de 2018; Informação do saldo da Existência Final de 2018,
confirmando-se ser igual ao saldo da Existência Inicial de 2019, após integração definitiva da aplicação de
APROVISIONAMENTO 2019;
b) Desencadeados os diversos processos de aquisição, por fornecimentos contínuos, bem como
monitorização e execução dos que se encontram em vigor, a fim de fazer face às necessidades decorrentes da
atividade e/ou intervenção municipal.
Unidade de Licenciamentos Diversos
Recursos Humanos
Em 18/1/2019 a assistente técnica Maria José Marques Reis deixou de exercer a sua atividade neste Município
e, por maioria de razão, nesta Unidade Orgânica (UO). Por via disso, por ser premente a sua substituição, foi
solicitado o regresso da trabalhadora Lúcia Maria Santos Domingues que havia sido mobilizada
temporariamente para o Arquivo Municipal. Esta trabalhadora passou a integrar de novo a UO a partir de
16/1/2019 (Despacho n.º 29/2019).
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Ações relevantes
a)

A Unidade de Licenciamentos Diversos (ULD) continua em articulação com a DIPOET no sentido de
promover aos procedimentos necessários para a transposição para SIG das atividades económicas
cujos procedimentos decorrem por esta UO;
b) A UO encontra-se também a desenvolver trabalhos no âmbito do Relatório sobre o Estado do
Ordenamento do Território (REOT) nomeadamente: análise das propostas dos indicadores remetidos
pela DIPOET e a eventual sugestão de outros;
c) Com a outorga do contrato de mobiliário urbano n.º 123/2018 em 13/11/2018 entre o Município de
Leiria e a JCDecaux, e em cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos
Públicos, o acompanhamento da execução da concessão passou a ser assegurada por esta UO,
enquanto gestor do contrato, conforme definido na cláusula 7.ª do dito contrato.

DESEMPENHO DE ATIVIDADES

No período considerado, foram desenvolvidas as atividades constantes no quadro seguinte:

Tipo de Publicida
operação
de
Registo
de
pedidos
Registo
de
pedidos
de
renovaçã
o/Prorro
gações

Evento
Espetáculos e Divertimentos Públicos
Ciclo
s/Açõe
Alojamen
Recinto
Recinto
Prova
Licença
moto RJACSR
s
Autorizaçõ
to Local
r
promoc Improvis/Diversã Itinerant Desportiv Especia
es Fogo
o Provis
e
a
l Ruído
ionais

OE
P

Táxis

113

23

3

20

54

8

12

5

0

9

17

8

114

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECEITA – A Unidade Orgânica gerou, através das várias áreas de atuação, um total de receita de €84.676,54, conforme
seguinte discriminação:
Origem da receita

Valor cobrado
(em €)

Emissão/prorrogação de alvarás de licenciamento de publicidade

67347,24

Licenciamento de ocupação de espaço do domínio público Municipal

7252,45

Alvarás de licenciamentos vários (Recinto Diversão Provisória, Recinto
Improvisado, Recinto Itinerante, Provas Desportivas)

649,66

Alvarás de licença especial de ruído

836,2

Licenças de táxi

144,02

Certidões de ciclomotores

483,23

RJACSR

7357,62

Alojamento Local

606,12

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO
Se cr e t ar ia de A po io A d mi ni s tr at i vo
Preparação de projeto para abertura de procedimento para as seguintes empreitadas:
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T - 65/18 reparações do edifício nascente do Mercado Municipal para instalação do mercado
transitório;



T - 66/18 Construção de passeio na EN 356 (campos- Cerca) na freguesia de Maceira;



T - 67/18 Execução de orçamento participativo de 2017/2018- Empreitada de execução de projetos –
proposta 25 – parque infantil de merendas e arranjos exteriores;



T - 68/18 Execução de orçamento participativo de 2017/2018- Empreitada de execução de projetos –
proposta 27 – construção de balneários de apoio à prática desportiva;



T - 69/18 Execução de orçamento participativo de 2017/2018- Empreitada de execução de projetos –
proposta 4 - requalificação da envolvente natural do marco geodésico de Monte Redondo;



T - 70/18 Trabalho de reparação, adaptação e construção do canil do centro de recolha oficial de Leiria;



T - 71/18execução de trabalhos para instalação de sistemas de sinalização automática de trânsito na
estrada dos Marinheiros;



T - 72/18 Beneficiação do revestimento do pavimento exterior em saibro compactado Centro Escolar
dos Parceiros;



T - 73/18 Requalificação do edifício antigo da EB Machados – Boavista;



T - 74/18 Construção de abrigos rodoviários em diversos locais do concelho de Leiria;



T - 75/18 Requalificação de parqueamentos na Quinta da Alçada;



T - 76/18 Estudo geotécnico do terreno envolvente ao edifício municipal da Vila Portela;



T - 77/18 Aquisição de serviços para fiscalização monitorização, controlo ambiental e coordenação de
segurança da empreitada para requalificação da rua dos Mártires;



T - 01/19 Execução de trabalhos de infraestruturas elétricas e substituição de caixilharias em diversas
habitações;



T - 02/19 Execução do revestimento do furo e aplicação de grupo novo na central de bombagens de
Vale de Lobos;



T - 03/19 – Requalificação da Lagoa da Ervideira;



T - 04/19 – Arranjo Urbanístico no Largo do Paço;



T - 05/19 Reparação da cobertura do Estádio;



T - 06/19 Abertura e tapamento de vala para ligação de caixa da EDP até ao armário junto à Marlis Marrazes



Elaboração de informações do âmbito geral;



Pedidos de Autorização para ocupação e trabalhos na via Pública de entidades externas ao Município;



Não existiram reclamações e/ou recursos hierárquicos registados nestes serviços, durante este período.

Acompanhamento, fiscalização e elaboração de projetos de obras municipais


Coordenação de SHST, nas diversas obras em curso;



T - 48/2015 - Construção do Jardim da Almoinha Grande (PEDU);



T - 79/15 – Reabilitação do Bairro social da integração - Pedu - União das freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes;



T - 64/2016 – Requalificação da rua Barão Viamonte (rua direita) e rua dos Mártires – PEDU – em fase
de consignação;



T - 02/2017 – Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos na União das Freguesias de
Colmeias e Memória – Concelho de Leiria;
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T - 06/2017 – Beneficiação da rua de Leiria, construção de rotunda na inserção com a EN 356-1,
repavimentação da rua do Alquebe e construção de passeio na EM 540 na localidade de Vale da Gunha
– Maceira;



T - 15/2017 | Execução de orçamento participativo de 2016/2017 – Empreitada de execução de projetos –
proposta n.º 29 construção de lodoteca – espaço lúdico, cultural e intergeracional, União das Freguesias de
Santa Eufémia e Boa Vista;



T - 16/2017 – Conservação e reabilitação da Igreja de S. Pedro – em fase de consignação;



T - 20/2017 – Reabilitação dos Edifícios do Mercado de Leiria – em fase de consignação;



T - 36/2017 - Requalificação da EM 593 – Santa Catarina da Serra/Quinta do Salgueiro – União das Freguesias de
Santa Catarina da Serra e Chainça;



T - 40/2017 – Execução das infraestruturas da alteração do loteamento da ZICOFA e construção da variante de
ligação da ZICOFA à EM 533-2 (Pinheiros);



T - 49/2017 – Empreitada para a adaptação e instalação da loja do cidadão no edifício “O Paço”, Leiria;



T - 60/2017 - Requalificação Urbana da Estrada de Casal dos Matos – Pousos – União das Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes;



T- 64/2017 Requalificação da EM 531, troço que vai desde o nó da A17 até ao CM1038 – Freguesia de Bajouca;



T - 65/2017 - Requalificação da E.M.533-2 entre o IC2 e a Rotunda da Variante da ZICOFA, União de freguesias
de Marrazes e Barosa;
T - 06/2018 – Execução e Manutenção de Passeios me Pavimentos em Calçadas e Lagetas de Betão no
Concelho de Leiria.




T - 07/2018 – Beneficiação de diversos arruamentos na urbanização do Telheiro – União das Freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;



T - 24/2018 - Execução de infraestruturas enterradas para rede de IP e BT no antigo troço da EM 356-1 –
Maceira;



T - 27/2018 Manutenção da rede secundária das faixas de gestão de combustíveis - Execução e Manutenção da
Rede Secundária das Faixas de Gestão de Combustível;



T - 28/2018 Requalificação da Avª da Recuperação - União de Freguesias de Colmeias e Memória - Concelho de
Leiria;



T - 30/2018 Empreitada para a execução de intervenções de emergência pós-incêndios, Freguesia de Coimbrão
e UF de Monte Real e Carvide;



T -40/2018 – Contrato de conservação e manutenção de vias municipais no concelho de Leiria;



T- 72/2018 – Beneficiação do revestimento de pavimento exterior em saibro compactado - Centro Escolar dos
Parceiros - União das Freguesias de Parceiros e Azoia.

Elaboração de estudos diversos


Elaboração do procedimento para pavimentações de 2019.

Toponímia nos agrupamentos e freguesias:


Toponímia em várias Freguesias do Concelho.

DIOM e GEP - Gabinete de Estudos e Projetos
Elaboração, acompanhamento e coordenação dos seguintes temas:


Projetos e candidaturas: apoio ao Departamento na coordenação dos projetos financiados, no âmbito
do POSEUR, PEDU, ITI (CIMRL) e PAMUS (análise das ações previstas), de acordo com calendarização

7

prevista e respetivos procedimentos concursais: projetos de arquitetura e especialidades, pareceres de
entidades e procedimentos concursais. Organização da relação entre projetos internos e externos,
monitorização e articulação destes, entre eles e com outras estratégias municipais complementares:


T - 60/16 Requalificação do sistema viário da Avª. Heróis de Angola: entrega de anteprojeto na
candidatura PEDU, acompanhamento da candidatura, já efetuada: questões técnicas do projeto de
execução;



T - 13/17 Acompanhamento da candidatura da Eficiência Energética do Edifício da CML: entrega em
dezembro de 2018;



Concursos Internacionais, como membro do júri:



Concurso do Topo Norte – projeto em desenvolvimento;



T - 23/17 Concurso do Centro de Atividades Municipal de Leiria – projeto em desenvolvimento;



Presidente do Júri do Concurso Nacional do Turismo de Portugal do Convento de S.to António dos
Capuchos – conclusão relatório final. Cerimónia pública de adjudicação a 06.02.19, em Leiria;



Acompanhamento/coordenação de outros projetos municipais, de dimensão e complexidade relevante,
fora do âmbito das candidaturas:



T - 34/17 Villa Portela (Projeto Base);



T - 25/17 Construção do Polidesportivo das Cortes - articulação com o Comité Paralímpico e Instituto
Português do Desporto e outras entidades;



T - 76/16 Requalificação do Percurso Polis,



T - 46/17 Requalificação da Praça Rodrigues Lobo;



T - 72/16 Requalificação da Rua Dr. José Alves Correia;



T - 60/18 Elaboração de projetos de execução da cobertura parcial da Avenida Heróis de Angola;



T - 9/18 Parque Empresarial de Monte Redondo;



T - 63/18 Mapping 3D;



T - 43/18 e T - 44/18 Ampliação e Requalificação dos 2 postos da GNR;



Preparação de dossier para mapeamento de 5 novos Centros de Saúde - levantamentos topográficos e
cadastrais. Articulação de programas preliminares com a ACES/ARS;



Acompanhamento de todos os processos de contratação pública, como Júri de procedimento, através
da DICP.

Orçamento Participativo


Orçamento Participativo – desenvolvimento e gestão dos projetos a concursar para execução;



Monitorização do ciclo de 2018/ 19, início de procedimentos para elaboração de projetos;



Monitorização do Ciclo OP 2016/17: conclusão do projeto;



Monitorização do Ciclo OP 2017/18: conclusão dos projetos para futuro procedimento;



Articulação com a Rede Portugal Participa para harmonização e informação nacional;



Gestão do endereço de email do “Orçamento Participativo”.

ECO XXI / PMAAC / REDES Intermunicipais /Endereço de email “Mobilidade Urbana” (pós PEMT).


Análise dos indicadores do município (setor do Departamento), partilha de informação e elaboração de
informação ao munícipe.
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Outros projetos:


Centros Escolares | EB’s – acompanhamento técnico em obra, nas escolas de Bajouca, Caxieira, Bidoeira
e Machados;



T - 60/16 Desenho Urbano do Sistema Viário das Avenidas General Humberto Delgado e de Nossa
Senhora de Fátima - monitorização das questões relativas ao projeto de execução/candidatura PEDU;



Mercado Municipal de Leiria: Colaboração na preparação do procedimento de reparação do Mercado
Transitório – Nascente;



T - 14/18 - Remodelação e Alteração do Centro Azul da Praia do Pedrogão (projeto de arquitetura);



Edifício da antiga Caixa Agrícola: Ampliação/Alteração/Adaptação do edifício para instalação do arquivo
municipal, sala da Assembleia Municipal;



T - 16/2017 - elaboração de projetos para a requalificação de duas salas de espetáculos no edifício do
antigo paço episcopal, Leiria;



Construção do J. I. e Requalificação da E.B.1 dos Capuchos – continuação do desenvolvimento do
projeto;



T - 13/2017 - Requalificação e reabilitação do edifício dos paços do concelho, aprovação dos requisitos
técnicos no âmbito da candidatura de eficiência energética nas infraestruturas públicas da
administração local;



T - 49/17 - Empreitada para a adaptação e instalação da loja de cidadão no edifício “O PAÇO”, Leiria –
acompanhamento;



T - 61/18 – Requalificação do Largo A.Lopes Vieira, Cortes;



Parque Dissuasor de Olhalvas – Estudo prévio para consulta as entidades como processo RIP (processo
de interesse público).

Se ct o r de M o bi l id a de e T râ ns it o


Análise e parecer técnico sobre pedidos de ocupação da via pública e avaliação dos Projetos de
Sinalização Temporária;



Análise e parecer técnico sobre processos de licenciamento de publicidade;



Análise e parecer técnico sobre pedidos de licenciamento de atividades de carácter desportivo, festivo
ou outras que possam afetar o trânsito;



Análise e parecer técnico sobre pedidos de sinalização e ordenamento do trânsito no Concelho de
Leiria;



Acompanhamento técnico e fiscalização de obras;



Fiscalização de empreitadas;



Avaliação e parecer técnico de vários projetos no âmbito da mobilidade e segurança rodoviária;



Análise e atualização de rendas e tarifários dos parques:
- Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa e Zona B de estacionamento de duração Limitada;
- Parque de Estacionamento da Infantaria 7.

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
M á q ui nas e Vi at ur a s
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Destacam-se os transportes solicitados pela Divisão de Recursos Humanos (juntas médicas), Divisão
de Educação e Biblioteca, Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo e transportes efetuados ao
serviço do Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação;
Foi feita a gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de Viaturas,
nomeadamente consumos e quilometragem.

O f i c i na s
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.
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. 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.
A oficina de Eventos dá apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na realização dos
eventos e/ou exposições: Aniversário do Museu de Leiria: Traje Etnográfico, Comemoração dos 20 anos da
descoberta do Menino do Lapedo; 7.º Xmas Night Trail; II Torneio Cidade de Leiria; 4.º Challenge de Leiria em
Marcha Atlética, Projeto Movida, Vinho no Mercado, Oficina “Uivo”, Comemoração do Aniversário do MIMO,
Concerto nos Franciscanos; Leiria Cidade Natal; Festas de Final de Ano; Exposição: Oficina da Brincadeira;
Exposição: Programação da Caixa Forte; Exposição de Pintura de Manuel Castro Martins, entre outras
iniciativas. Este setor também dá apoio nos transportes e mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados
por vários sectores do Município.
C o n s er v aç ã o de Via s e O br a s de A r t e





Manutenção de calçadas e vias municipais, incidindo maioritariamente os trabalhos nas freguesias
de Leiria e Marrazes;
Limpeza de vias municipais;
Manutenção de sinalização vertical e horizontal de trânsito em várias freguesias;
Semipenetração, incidindo-se maioritariamente os trabalhos na:
- Travessa dos Vergais, Arnal (Maceira);
- Travessa do Arieiro, Venda (Maceira);
- Rua das Achadas, Cerca (Maceira);
- Rua dos Casal, Pocariça (Maceira);
- Rua da Indústria, A-do-Barbas (Maceira);
- Rua do Outeiro da Pedra, Pocariça (Maceira);
- Travessa do Brejo Redondo, Cerca (Maceira);
- Travessa da Valeria, Venda (Maceira);
- Rua das Lapas, Santa Eufémia (Santa Eufémia);
- Rua das Quebradas, Touria (Pousos).

Conservação de Edifícios







Reparação de colector de águas pluviais na Quinta do Bispo (Marrazes), Rua Paulo VI (Leiria) e Rua
Machado Santos (Leiria);
Reparação de caixas de águas pluviais na Estrada da Estação (Marrazes);
Execução e colocação de grelhas em aqueduto em várias ruas em Monte Redondo;
Regularização de tampas na Urbanização Santa Clara (Parceiros);
Colocação de pilaretes no Largo Rainha Santa Isabel (Leiria);
Colocação de lancil para construção de passadeira na Rua Anzebino Cruz Saraiva (Marrazes);
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Colocação de pinos na Rua Machado de Castro (Leiria);
Recolocação de tampas de águas pluviais na Estrada da Marinha Grande, em Moinhos da Barosa
(Barosa);
Reparação de maciço para colocação de báculo para semáforo na Rua João Soares (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;
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.
- Parque de Estacionamento Maringá.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
Operações urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 106 projetos de arquitetura, 162 de especialidades,
105 alterações/obras, 17 alteração loteamento, 11 alterações/uso, 16 comunicações prévias, 17 informações prévias e
136 autorizações de utilização.
Emissão de alvarás, admissões de comunicações prévias e certidões: 170 alvarás de obras emitidos, 90
autorizações de utilização, 6 comunicações prévias, 93 licenças aprovadas a pagamento, 173 licenças(outras) e
408 certidões/declarações emitidas.
Estudos, Projetos, Planos e SIG
3ª Alteração do PDM
- Introdução dos documentos na plataforma da PCGT e preparação de documentação para a realização da
Conferência Procedimental, e convocação das entidades para a conferência procedimental destinada à
emissão do parecer final;
PP Santo Agostinho – 2.ª Alteração
- Acompanhamento dos procedimentos de aprovação na Assembleia Municipal ocorrida em 30/11/2018,
publicação dos resultados da discussão pública, publicação da aprovação e do Regulamento e peças
desenhadas no diário da República, após inserção de documentação na plataforma e validação no SSAIGT,
Aviso n.º 1499/2019 na 2.ª série N.º 18 de 25 de janeiro de 2019. Atualização da página do Município da
Internet relativa ao plano.
Relatório sobre o estado de Ordenamento Território (REOT)
- Persecussão da elaboração do REOT para dar resposta ao disposto no n.º 3 do artigo 189.º do RJIGT:
Elaboração de proposta de Indicadores e respetivas unidades de medida e área geográfica; Envio às unidades
orgânicas da proposta dos Indicadores estabelecidos a fim de obter sugestões e informação sobre os dados
disponíveis.
Áreas Urbanizáveis
- Conclusão e envio de documento para apreciação da CCDR- C, com a caracterização e justificação das 73
áreas urbanizáveis previstas no PDM em vigor com vista a uma avaliação que assegure a classificação de solo
urbano em face da sua caducidade em 2020. Reunião de apoio na CCDR-C, a fim de esclarecer algumas
questões necessárias a um bom encaminhamento do processo, com o objetivo de perceber quais as áreas que
são passíveis de ser classificadas como solo urbano sem necessidade de Unidade de Execução, Ata da reunião
de 15/01/2019 na CCDR-C.
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Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas (RERAE)
- Elaboração da Memória Descritiva e Justificativa da alteração da REN ( arts. 16 e 16-A) e contabilização de
áreas por tipologias. Correção material da REN devido a um Leito do Curso de Água (LCA) em Maceira –
Pedido de apoio à APA e CCDR-C para avaliação da existência ou não do LCA.
Carta Dinamica do Património
- Análise e caraterização de Jardins e sítios históricos (compilação de dados ao nível do concelho);
- Rota de àrvores Notáveis – 1ª fase.
Infraestrutura verde e azul
- Espaços Exteriores do Moinho do Papel.
Candidaturas a Projetos
- Compilação de potenciais intervenções relacionadas com o uso sustentável do solo e soluções baseadas na
natureza com vista ao seu enquadramento no âmbito de possivel candidatura ao Urban Innovative Actions;
- Preparação de candidatura ao URBACT III, inserido no Objetivo de Cooperação Territorial Europeia dos
Fundos Estruturais para o período 2014-2020.
Elaboração de pareceres e Informações
- Elaboração de parecer no âmbito da discussão pública da revisão do Programa Regional de Ordenamento
Florestal do Centro Litoral.
- Elaboração de parecer da Revisão do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) – Decreto-Lei
n.º 239/2012 de 2 de novembro.
- Elaboração de parecer sobre a consulta pública da Avaliação Preliminar de Riscos de Inundação – Região
Hidrográfica do Vouga Mondego e Lis.
- Parecer sobre o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Maritimo.
- Elaboração de Informações para emissão de certidões sobre obrigatoriedade de licenças de construção.
- Elaboração de Informações para emissão de certidões sobre novas farmácias e mudanças de instalações.
- Elaboração de Informações para emissão de certidões sobre novas escolas de condução e mudanças de
instalações.
Sistemas de informação Geográfica – SIG
- Portal de Informação Geográfica - Mapas Interativos - Continuação de manutenção das bases de dados e
desenvolvimento das aplicações a disponibilizar no portal Munisig:
- Em curso a manutenção e atualização das bases de dados dos equipamentos de recolha de resíduos urbanos
e ecopontos, bem como atualização dos circuitos dos Serviços de higiene e limpeza;.
- Em curso a preparação e atualização dos dados existentes sobre o património municipal (público e privado);
- Atividades económicas – continuação de recolha da informação;
- Base de Dados de Planos, Estudos e Projetos – continuação do trabalho de levantamento e pesquisa tendo
em vista a elaboração de uma base de dados contendo informação dos planos, estudos e projectos
desenvolvidos pelo Município, no sentido de se proceder à sua georreferenciação e registo; Este trabalho está
a ser articulado com o Arquivo Municipal, depositário dos processos, para que seja possível conjugar a
digitalização que se iniciará naquele serviço, relacionando os códigos arquivísticos e o acesso à informação no
SIG;
- Em curso a atualização da base de dados da Toponímia;
- Em curso a atualização da informação na base de dados dos Loteamentos, tendo até ao momento sido
actualizados 340 loteamentos; Continuação com a alteração/rectificação dos limites dos loteamentos e das
áreas de cedências;
- Continuação do desenvolvimento de uma aplicação e web app para registo da participação por parte do
munícipe das ocorrências e respectiva gestão por parte do município;
- Conclusão da aplicação para consulta direta a da informação das infra-estruturas territoriais e urbanas
- Conclusão da aplicação para impressão de plantas a diferentes escalas por parte dos serviços;
- Consulta do regulamento do PDM- continuação da preparação da informação para implementação da
consulta do regulamento e peças gráficas (informação com nota explicativa e associação de diplomas) em
ambiente SIG. Foi implementado e testado um exemplo de consulta do regulamento, diplomas, decretos-lei e
outros elementos úteis, para análise;
- Inserção em SIG da informação es do PP permitindo a consulta da informação associada a cada parcela
nomeadamente o registo d os artigos matriciais e os parâmetros de cada parcela.
Comunicação em Eventos Técnico-Científicos
- Apresentação de comunicação no Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica - ENiiG
2018, intitulada “Disponibilização de informação geográfica: caso de estudo de Leiria” que se realizou no o
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Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra – Polo II, no dia 12 de
Dezembro.
- Projetos e Ações em Colaboração com outras Divisões da CML
- Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria – Elaboração de resumo intitulado “The
contribute of Municipal Climate Change Adaptation Plan to improve Leiria city resilience to climate risks”
submetido à conferência ECCA Climate Change Adaptation conference a ter lugar entre 28-31 de maio de
2019;
- Elaboração de plantas com identificação das parcelas do Estádio Municipal, no âmbito da constituição da
propriedade horizontal e concurso do Topo Norte (DHL); Torre Nascente do Estádio, fração B (DIOM);
- Preparação dos dados do património relativos aos terrenos ocupados pela Variante dos Capuchos (DIF);
- Preparação dos dados do património relativos aos terrenos do Bairro Social das Almuinhas (DIF);
- Apoio ao nível de desenho técnico assistido por computador nos seguintes projectos: Criação de icons para
apresentação em PowerPoint (DIPOET);
- Preparação de ficheiros comas pontes e linhas de água do Concelho de Leiria (DIEM);
- PP Leiria Norte, proposta de acessos no âmbito do Proc. 360/18 (DIPOET);
- Mercado Levante, futuras localizações (DIDE); Hasta Pública de espaços no Mercado Municipal de Leiria
(DIDE);
- Acesso Mêcanico ao Castelo Norte/Sul - Apoio à elaboração e fornecimento de planta com indicação dos
terrenos do Estado e municipais ocupados pelo acesso mecânico ao castelo (DIDE);
- Processo: 842/18 – (integrado no PP de Santo Agostinho)- Apoio à DIGU, com análise da volumetria proposta
e inserção no plano, com a elaboração de maquete virtual para complemento da informação efectuada pela
Arq. Vitória Mendes;
- Concurso para a conclusão do Topo Norte do Estádio Municipal - Acompanhamento das reuniões de
consultores para a definição do programa do Topo Norte, realizada em 8/1/2019 e em 29/1/2019;
- Exposição – “Nós” - Apoio quando solicitado pela coordenação da equipa do Mimo e curadora Dr.ª Sandra
Leandro. Selecção e legendagem de fotografias relacionadas com o Arq. António Varela, destinado ao
catálogo da Exposição;
- Concurso de Concessão do Convento dos Capuchos - Fornecimento de elementos fotográficos de 1995,
relativos ao edifício Convento dos Capuchos (DIEM);
- Apoio ao Arquivo Municipal - fornecidos elementos sobre o edifício dos Paços do Concelho para Publicação
sobre o aniversário do edifício do Tribunal de Leiria - monografia em elaboração pelo Dr. Juiz Marco do
Tribunal Judicial de Leiria, sobre os 60 anos do edifício do Tribunal de Leiria.
1. Toponimia e Cadastro
- Processos de atribuição, regularização e validação de topónimos no terreno e recolha de dados em campo
(União de Freguesias de Maceira, Freguesia de Amor, União de Freguesias de Parceiros e Azoia e da União de
Freguesias de Monte Redondo e Carreira) - Continuação;
- Inserção de 881 processos de operações urbanísticas na base de dados das operações urbanísticas;
- Aprovação/retificação de diversos topónimos e respetiva inserção na base de dados da toponímia do
município de Leiria;
- Reuniões da Comissão Municipal de Toponímia;
- Início do procedimento de 4 processos de Afetação ao Domínio Público Municipal;
- Continuação da análise da base de dados da Toponímia Oficial relativamente aos atributos e geometria de
4811 topónimos para identificação e rectificação de inconformidades.
2. Reabilitaçao Urbana
Projetos das Operações de Reabilitação Urbana da ARU de Nª Sª da Encarnação e da ARU do Arrabalde
D’Aquém
As ORUs foram aprovadas pela Assembleia Municipal em sessão de 30/11/2018. Estão em curso os
procedimentos para a publicação no Diário da República e para a disponibilização dos documentos na página
electrónica do Município.
Alteração da ARU do Centro Histórico de Leiria e da respetiva Operação de Reabilitação Urbana
A alteração da ARU e da respectiva ORU foram aprovadas pela Assembleia Municipal em sessão de
30/11/2018. Estão em curso os procedimentos para a publicação no Diário da República e para a
disponibilização dos documentos na página electrónica do Município.
Projetos de delimitação de novas ARUs
Elaboração dos projetos de delimitação da ARU de Cortes e da ARU da Barreira – em curso.
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Declaração de edifícios devolutos e edifícios degradados nas ARU – 2018
Foi aprovada a lista final dos edifícios pela Assembleia Municipal em 30/11/2018, e foram inseridas as
respetivas matrizes na plataforma digital da Autoridade Tributária para efeitos de majoração do IMI.
Minoração da taxa do IMI nas Áreas de Reabilitação Urbana
Foram inseridas as matrizes dos prédios localizados nas ARUs na plataforma digital da Autoridade Tributária.
Levantamento Funcional nas ARUs
 Tratamento dos dados relativos ao levantamento funcional (comércio e serviços) nas três Áreas de
Reabilitação Urbana e tratamento e tipificação das variáveis para inserção e consulta no portal
MUNISIG - em curso;
 Análise da evolução das atividades comerciais e serviços no centro Histórico desde 1998 - em curso
Trabalhos correntes
 Resposta a doze pedidos sobre exercício de direito de preferência;
 Emissão de sete pareceres relativamente a processos de obras particulares nas ARUs;
 Elaboração da proposta de deliberação relativa a dois pedidos de isenções fiscais para submissão à
reunião de Câmara;
 Determinação do nível de conservação de dois edifícios;
 Acompanhamento de projetos de reabilitação de edifícios privados nas ARU, na fase de elaboração e
de licenciamento, em articulação com a DRCC e DIGU;
 Acompanhamento de obras no centro Histórico – em articulação com a EDP e PT para gestão da
cablagem e equipamentos nas fachadas e reunião de obra com a DRCC.
SIG /Reabilitação Urbana
Atualização da base de dados relativa aos processos de obras particulares na ARU de Nossa Senhora da
Encarnação (digitalização dos processos anteriores a 2015) - em curso.
Trabalhos em colaboração com outras unidades orgânicas
 Coordenação do grupo de trabalho para o Inventário de Estabelecimentos e Colectividades com
Interesse Histórico, Cultural ou Social do Concelho de Leiria (Inventário Nacional) – em curso;
 Participação no grupo de trabalho para a Implementação da nova aplicação de urbanismo;
 Participação no processo de classificação da Villa Portela;
 Participação no júri do procedimento concursal de recrutamento de dois técnicos superiores avaliação do período experimental.
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA
No período em apreço, para além do acompanhamento das diversas áreas como refeições
escolares, ação social escolar, programas de atividades de animação e apoio à família (AAAF), transportes
escolares, ações no âmbito do Projeto Educativo Municipal (PEM) e gestão das inscrições das escolas, gestão
dos recursos humanos dos jardins de infância com enquadramento no protocolo celebrado com o Ministério
da Educação e o Ministério da Solidariedade Social, entre outras, merece particular destaque o
desenvolvimento do projeto Leiria Cidade Natal. Neste âmbito, no conjunto das atividades levadas a cabo,
assistiram ao bailado “O Tempo das Cerejas” mais de 4000 crianças do 1.º ciclo do ensino básico, dos 8
agrupamentos de escolas, sendo que muitas delas participaram nas restantes atividades: casa do pai natal,
comboio de natal, pista de gelo, recreio dos duendes, entre outras. Simultaneamente, o Município de Leiria e
a empresa Panidor lançaram o concurso “Natal, Sabor e Arte”, desafiando os alunos das escolas do 1.º ciclo do
concelho a construírem esculturas de Natal com pão, uma iniciativa que pretendeu valorizar a arte infantil, as
tradições natalícias e o pão, um dos alimentos mais tradicionais e tão importante numa dieta alimentar
equilibrada. Foram vencedoras a Escola Básica de Monte Real, a Escola Básica da Bajouca e a Escola Básica de
Outeiro da Fonte, contando com o envolvimento da comunidade educativa na votação.
Em articulação com as Juntas de Freguesia, decorreram os normais trabalhos/pequenas reparações
nos vários estabelecimentos de ensino, ao abrigo dos acordos de execução de delegação de competências.
Simultaneamente, decorreu o processo de planeamento das intervenções a efetuar no decorrer deste
ano letivo (2018-2019), em função das prioridades municipais e apetrechou-se os estabelecimentos de ensino
com material de expressão físico-motora.
Relativamente ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares, o Gabinete de
Apoio às Refeições Escolares (GARE) continuou o processo de monitorização e de validação das ementas
escolares de acordo com as normas emanadas pelo Ministério da Educação.
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No âmbito da Ação Social Escolar, decorreu o processo de candidaturas a 50 “Bolsas de Estudo” para
alunos do ensino superior com atribuição das mesmas pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 22 de
janeiro. No que diz respeito aos transportes escolares, para além da monitorização dos vários circuitos,
iniciaram-se os procedimentos para elaboração do plano de transportes 2019-2020.
Neste período, para além do apoio na utilização da plataforma SICAEM e configuração das diversas
componentes da plataforma EDUBOX, o Serviço de Apoio Informático (SAI) registou intervenções nos diversos
estabelecimentos de ensino: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira, Agrupamento de Escolas
Dr. Correia Mateus, Agrupamento de Escolas Caranguejeira – Santa Catarina da Serra, Agrupamento de Escolas
Colmeias, Agrupamento de Escolas de Marrazes, Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Agrupamento de
Escolas D. Dinis, Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira.
Foi ainda discutido e analisado, internamente, o Decreto – Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no
domínio da educação, ao abrigo dos artigos 11.º e 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, com especial
destaque para a carta educativa, plano de transporte escolar, ofertas de educação, investimentos, apoios e
complementos educativos (ação social escolar, refeitórios escolares, transportes escolares, escola a tempo
inteiro – AAAF, CAF e AEC), pessoal não docente dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede
escolar pública do Ministério da Educação, funcionamento dos edifícios escolares, segurança escolar e conselho
municipal da educação.
Com enquadramento no Projeto Educativo Municipal (PEM), destaca-se a realização das seguintes
ações:
1.
“Plano Inovador Integrado de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria” - A equipa
multidisciplinar constituída por psicólogos, mediadores sociais, terapeutas da fala e nutricionista, continuou o
desenvolvimento do seu trabalho nos diferentes estabelecimentos de ensino com o objetivo de promover o
sucesso escolar e prevenir o insucesso e o abandono escolar precoce, através da intervenção direta,
dinamização de projetos e ações de capacitação para professores, assistentes operacionais e famílias. Neste
período, para além do trabalho com os alunos e contributos para a avaliação a efetuar pelos professores,
merece destaque o programa «A NUTRICIONISTA VAI À ESCOLA», com as seguintes ações: rastreio do estado
nutricional, super pequeno-almoço, super lanche escolar, monitorização do programa de refeições escolares, e
entrega de materiais pedagógicos. No dia 30 de novembro decorreu também a formação «EKUI» para
professores e terapeutas da fala;
2.
“Programa de literacia para o cinema - «Leiria dá um filme” – No âmbito deste Programa, o
plano de formação que integra esta iniciativa do Município, em colaboração com a Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais e o Plano Nacional do Cinema, contemplou os professores do 3.º ciclo do ensino
básico e ensino secundário (21 de novembro) e para os Educadores, professores 1º e 2º CEB e alunos
licenciatura Educação Básica ESECS (28 de novembro). No dia 16 de janeiro o Teatro José Lúcio da Silva,
igualmente parceiro neste programa, promoveu a sessão de cinema português com o filme “Pedro e Inês” de
António Ferreira para 500 alunos do ensino secundário do concelho, contando com a presença da protagonista,
Joana de Verona, que proporcionou uma conversa com os alunos no final da sessão;
3.
Programa Investir na Capacidade (PIC)” - Destinado a crianças sobredotadas do 1.º ciclo,
integrado no PEM no eixo 1 - área de intervenção “Conhecimento, Capacidades e Atitudes”. Neste período
continuaram as diversas ações com as crianças do 1.º ciclo com capacidades acima da média, no concelho de
Leiria, e reuniões com os respetivos encarregados de educação. Este projeto é desenvolvido em parceria com a
Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria;
4.
“Projeto “Incentiv'Arte” – mostra de esculturas de Natal em materiais reciclados que contou
com a participação de 14 estabelecimentos de ensino, 671 alunos e 27 professores, numa parceria com a
Valorlis. A cerimónia de entrega de certificados e prémios às escolas participantes teve lugar no dia 13 de
dezembro de 2018, no Recreio dos Duendes;
5.
Programa de Apoio às Famílias Especiais (AFE) – programa a decorrer nos Agrupamentos de
Escolas Dr. Correia Mateus, Marrazes e Domingos Sequeira, cujos destinatários são as crianças com
necessidades educativas especiais;
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6.
VI Fórum “Melhorar a Escola”, realizado a 21 de dezembro nos auditórios da Escola Superior
de Educação e Ciências Sociais (ESECS) e destinado a assistentes operacionais em exercício de funções nos
jardins de infância do concelho, abordou o papel essencial destes profissionais da educação na construção de
uma Escola Positiva;
7.
Concurso de desenho infantil “Educação para a cidadania” – realizado em parceria com o
“Região de Leiria”, os estabelecimentos de ensino do concelho e com os SMAS, tendo em vista a sensibilização
para as questões pertinentes desta temática. Foi distribuído um calendário a todos os alunos;
8.
“Assembleia Jovens Deputados” – decorreu no Teatro Miguel Franco, em Leiria, no dia 18 de
janeiro, com a participação de 51 deputados ‘eleitos’ nas escolas secundárias do concelho, numa sessão
plenária em que esteve em debate o tema “Ano Nacional da Colaboração” e foi presidida pelo presidente da
Assembleia Municipal de Leiria;
9.
“Like Saúde” – Programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, numa
parceria do Município de Leiria, Centro de Respostas Integradas de Leiria, PSP, GNR, Mulheres Séc. XXI, Escola
Superior de Saúde de Leiria, ACeS Pinhal Litoral - ARS Centro, Escola Superior de Saúde de Leiria, RCA – Centro
Formação e estabelecimentos de ensino do concelho. No âmbito das ações para este ano letivo, iniciou-se o
processo formativo com professores, desenvolveu-se formação para as associações de pais e decorreu uma
ação no Colégio Conciliar Maria Imaculada;
10.
“VI Encontro de Associações de Pais”, realizado no dia 23 de janeiro, na Biblioteca Municipal
Afonso Lopes Vieira (BMALV) e que este ano apresentou o programa “Like Saúde” e debateu o papel da família
no , pela Dra Ana Soledade;
11.
“Roteiro dos Pequenos Condutores” – destinado aos alunos do 2.º ano de escolaridade, na
Escola de Trânsito de Leiria desenvolvem-se atividades de educação para a cidadania que proporcionam às
crianças os conhecimentos e competências necessárias a uma adequada integração na circulação rodoviária.
Para além de aulas teóricas, na pista exterior as crianças desempenham papéis de peão, condutor e de ciclista,
simulando a circulação rodoviária;
12.
“Instrumentos fixes” – Este projeto que tem como objetivo aproximar a música das crianças,
de forma lúdica e pedagógica, enquanto linguagem universal e potenciadora do desenvolvimento cognitivo,
socioemocional e motor. Cria um espaço de interação e diálogo entre músicos e crianças, através da
personificação e exploração de um instrumento musical e destina-se às crianças do pré-escolar e aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico;
13.
“Musicoterapia – o som das emoções” – destinando a crianças do pré-escolar e a alunos do
1.º ciclo do ensino básico a frequentar os centros de apoio à aprendizagem, procura estimular a comunicação, a
expressão corporal, vocal e sonora, melhorar a autoestima, a capacidade de concentração e promover um
melhor relacionamento inter e intrapessoal, com recurso a instrumentos musicais, dança e canto;
14.
Outros Projetos – Neste período, para além da confirmação da inscrição das escolas nos vários
projetos e ações a desenvolver durante o ano letivo, com enquadramento no PEM, efetuou-se preparação
atempada dos mesmos, realizaram-se várias iniciativas, reuniões e demais procedimentos conducentes à sua
concretização: “Crianças ao Palco”, Leirinadar, “Assembleia Pequenos Deputados”, “Desfile de Carnaval
2019”, “Festival de Teatro Juvenil”, “Leiria, a nossa cidade”, “Férias Criativas” e “Dia Mundial da Criança”.
A Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV) deu continuidade ao seu plano de ação,
como espaço de estudo, investigação, oferta cultural, promoção do livro, dos autores e da leitura.
Decorreram as apresentações dos livros de Suelane Rodrigues – “Cartas de Apartamento” (17 de
novembro), Cadernos de Estudos Leirienses – (17 novembro), Fernando Rosas “A Primeira República- 19101926” (24 novembro), José Jorge Letria – “D. Dinis- Um destino português” (26 de janeiro de 2019).
Estiveram patentes ao público na galeria da BMALV, as exposições: “Cantos, Recantos e Encantos do Alentejo”
de Joaquim Dias, de 3 de novembro a 30 de novembro; “Natal, Sabor e Arte” de 3 a 22 de dezembro;
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“Tradições Portuguesas de Natal” de 3 de dezembro a 6 de janeiro de 2019; “Cinco Jarras Impossíveis, onze
rosáceas e um coração”, de Manuela Castro Martins, 19 de janeiro de 2019.
Neste período, realizaram-se também as iniciativas “ XI Encontro da Rede de Bibliotecas Escolares
de Leiria- Nerlei- 23 e 24 de novembro; “Contos de Natal na Casa dos Livros- 11 a 22 de dezembro (9 sessões,
353 crianças e 32 adultos); “Contos de Natal- Leituras partilhadas”- 7 a 28 de dezembro e 4 de janeiro;
“Oficinas Natal a Programar”- 17 a 28 de dezembro; Programa “Vamos Ler +” com os projetos “Roteiro com
um escritor”- Isabel Gonçalves (9 sessões, 664 crianças e 58 adultos) e “Leiria a Ler”, de 10 a 31 de janeiro (5
sessões, 94 crianças e 11 adultos).
Destaque ainda para as seguintes atividades regulares: “Histórias de Fio a Pavio” (uma sessão, 16
utentes e 2 acompanhantes, “Bebeteca” (duas sessões, envolvendo 38 bebés e 50 adultos); “Hora do Conto e
Hora do Conto das Famílias (2 sessões, 53 crianças e 34 adultos); “Conta-nos Histórias” na Pediatria do Centro
Hospitalar Santo André, de Leiria (13 visitas, 52 crianças e 125 livros emprestados) e na Unidade de Cuidados
Especiais Neonatais e Pediátricos – UCEP (13 visitas, 9 pais e 14 livros emprestados).
Referência também para o projeto “Liga-te à Biblioteca” para 42 alunos inscritos, dinamização do
“Trokakiosque” e visitas guiadas à Biblioteca e à Sala Museu Afonso Lopes Vieira. Deu-se continuidade ao
projeto “Roteiro dos Escritores”, desta feita dedicado a Miguel Torga e Eça de Queirós.
Durante este período, a BMALV esteve aberta ao público 72 dias, num total 823h e 30 minutos,
recorreram à mesma 25.753 utilizadores e visitantes, emprestaram 5.099 documentos, 946 solicitações para
acesso à Internet e/ou uso de computador ou tablet, recebeu 590 de documentos (livros, revistas e posters) e
foram emitidos 214 novos cartões de leitor.
Uma referência ainda para a realização de sessões do Clube de Leitura da BMALV “Conversas
Livrásticas”, as sessões mensais do projeto “Café Memória de Leiria” dirigido a pessoas com Alzheimer, seus
familiares e cuidadores, o projeto “Mamãs e Bébés”, com as habituais sessões. Também nesta data, a BMALV
acolheu o Multipli, um jogo de treino de cálculo mental através da tabuada que tem feito as delícias de
crianças e pais.
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO
No âmbito das atividades promovidas pela DIACMT, no período em análise, destacam-se os seguintes pontos:
1. CASTELO
Estatística geral: 9.126 visitantes;
Receita bilheteira: €12.277,00 | Receita loja: €1.315,80;
Evidenciam-se as visitas de 22 grupos, num total de 536 participantes, dos quais 8 grupos obtiveram visita
guiada, perfazendo 222 participantes. Em termos de visitas livres realizaram-se 14, com um total de 314
participantes.
Atividades pedagógicas: realizaram-se apenas oficinas pedagógicas internas no âmbito da participação no
evento «Leiria Cidade Natal 2018»: entre 4 e 20 de dezembro - “Teatrinho de Natal” e “Prendas no Sapatinho
do Rei” com 94 participantes;
2 ocupações de espaço para realização de filmagens/sessões fotográficas: uma filmagem escolar - Escola
Secundária Afonso Lopes Vieira e uma filmagem para reportagem na LeiriaTV com 10 participantes.
2. MIMO
Receita de bilheteira: €575,40 | Receita de Loja: €302,50;
Estatística total: 2966 visitantes - 12 cedências com 683 participantes;
Serviço educativo
13 visitas guiadas com 349 participantes, 6 oficinas de Teatro Sombras com 122 participantes; 1 oficina Curiosa
Mente com 10 participantes.
Exposições
“Nós e os Outros” - 2966 visitantes
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“Apocalipse”- de a 16.11. a 31.12.2018 – 1765 visitantes;
“Maratona Fotográfica FNAC 2018” de 09.12.2018 a 31.01.2019 - 2280 visitantes.
Programação Cultural no âmbito da exposição “Nós e os outros” e aniversário do m|i|mo
2 Conferências com 110 participantes; 2 Concertos com 110 participantes; 1 Workshop Pintura com 8
participantes;1 visita guiada com 35 participantes; 1 visita dançada com 30 participantes; 1 apresentação de
projeto em intervenção e animação artística por mestrandas da ESECS de Leiria com 50 participantes.
Atividades gerais (de comunicação e divulgação, pedagógicas, entre outras relevantes)
Programação definida para a Exposição “Nós e os outros;
Elaboração de informações referentes às iniciativas a realizar e às intervenções/manutenções do edifício do
m|i|mo;
Elaboração de informação para a Leiriagenda;
Agendamento e realização de serviços educativos;
Sequenciar o apresentado na Programação para 2019;
Programação para a Festa dos Museus.
3. MOINHO DO PAPEL
Receita de Bilheteira: €451,35 |Receita de loja: €173,60;
Estatística total: 1105 visitantes, sendo público livre - 2397 visitantes, visitas guiadas – 620 visitantes, em 21
grupos organizados e 37 visitas guiadas a 240 visitantes como público em geral 6 oficinas pedagógicas internas
com 84 participantes.
Divulgação e funções gerais
Elaboração de informações referentes às iniciativas a realizar e referentes às intervenções a realizar no edifício
do Moinho do Papel; agendamento e realização de serviços educativos; colaboração no evento “Leiria Cidade
de Natal”;
Serviço de bilheteira e estatística diária e tratamento de dados estatísticos mensais, dos inquéritos de
satisfação;
Feitura de pasta de papel de algodão e controlo de merchandising;
Acolhimento e apoio a um estágio de formação prática em contexto de trabalho, do Centro de Educação
Especial Reabilitação e Integração de Alcobaça (Curso de Formação para Inserção Profissional);
Gestão e produção de conteúdos para a página de Facebook do Moinho do Papel;
Elaboração de informação para a Leiriagenda.
Eventos no âmbito da programação cultural, interna e externa
Número total de eventos e de participantes: 3 eventos, com um total de 126 participantes:
 - Leiria Cidade Natal com 25 participantes;
 – Diálogos com a Musica com 61 participantes;
 - Tertulia “Café com Livros com 40 participantes.

4. MUSEU DE LEIRIA
Estatística geral: 2.323;
Público Livre e visitas institucionais (visitantes institucionais, participantes em reuniões e leitores do Centro
de Documentação: 610 visitantes;
2) Visitas Guiadas/Roteiros: 461 visitantes, em 15 visitas guiadas;
Receita de loja - €340,35;
Receita de bilheteira - €1.375,50;
Funções gerais
Atendimento ao público com e sem venda de bilhetes, apoio as atividades culturais e pedagógicas, análise
estatística diária, elaboração de relatórios mensais, apoio a 3 voluntários; oferta/permuta, inventariação e
digitalização de documentação vária para o centro de documentação; gestão do património do Museu; gestão
e produção de conteúdos para a página de Facebook; tratamento estatístico dos inquéritos de satisfação e
digitalização e transcrição do livro de honra; preparação das comemorações dos 20 anos da descoberta do
Menino do Lapedo; realização de oficinas no âmbito do evento “Leiria Cidade Natal”; participação no projeto
Museu + Ativo e Museu + Ativo Inclusivo; reuniões e preparação de conteúdos para a exposição sobre o Abrigo
do Lagar Velho, inaugurada a 2 de dezembro em Zagreb, e que integrou o programa das comemorações dos 20
anos da descoberta do Menino do Lapedo, bem como preparação de conteúdos e logística para a conferência
sobre a mesma temática realizada no Museu de Leiria em dezembro de 2018; preparação e inauguração da
exposição temporária sobre a obra de Manuel Bernardes.
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Reservas e coleções do Município (Museu de Leiria e Reserva arqueológica)
Receção e inventariação de documentos diversos para o Centro de Documentação; acompanhamento dos
processos de doação, promessa de doação e de depósito de material arqueológico; receção de objetos/peças
de plástico para constituir acervo para exposição sobre a história dos plásticos (como resultado da campanha
de angariação lançada pelo Museu) e tratamento de entrevistas a antigos trabalhadores desta indústria, no
âmbito da parceria Museu/projeto de investigação.
Parcerias
Desenvolvimento de contatos, reuniões e projetos no âmbito das parcerias com o Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha; Diocese Leiria-Fátima; Arquivo Distrital de Leiria; Sociedade de História Natural;
Universidades do Algarve e Tulane (EUA) – Projeto de Investigação Arqueológica Plurianual – EcoPLis; Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Museu Nacional de História Natural e da Ciência e Arquivo de
Memória;
Parcerias entre CML e o IPL, no âmbito do definido no protocolo datado de 2013, visando garantir uma estreita
ligação do Museu de Leiria ao IPL;
Colaboração com a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira relativa à exposição “Animais Nossos Amigos –
dos versos de Afonso Lopes Vieira aos animais de Pedro Anjos Teixeira”; parceria com o CIUHCT (Centro
Interuniversitário de História da Ciências e Tecnologia), entidade da FCUL – Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, no âmbito do projeto de investigação sobre História dos Plásticos em Portugal.
Atividades pedagógicas e ações de valorização e divulgação na área do património cultural
Programação para os projetos “Museu mais Ativo” e “Museu mais Ativo Inclusivo”, “À descoberta da região de
Leiria”, para 2019; participação no projeto educativo “Férias Criativas” e “Férias Divertidas” 2019;
programação de exposição inaugurada a 2 de dezembro no Museu Arqueológico em Zagreb, e que integra o
programa das comemorações dos 20 anos da descoberta do Menino do Lapedo, bem como preparação de
conteúdos e logística para a conferência sobre a mesma temática realizada no Museu de Leiria em dezembro
de 2018. Em dezembro de 2018 deu-se início a um ciclo de comemorações sobre os vinte anos da descoberta
da criança do Lapedo, destacando-se uma exposição em exibição no Museu Arqueológico em Zagreb, Croácia,
que ficará patente entre 2 de dezembro de 2018 e 24 de fevereiro de 2019 e intitulada The Lapedo Child and
other stories from Lagar Velho rock-shelter; o lançamento de um livro infantil O Menino do Lapedo, editado
pela Barca do Inferno e pelo Município de Leiria; e a Conferência Internacional The Lapedo Child: 20 years
afterwards.
Ações de investigação, preservação, valorização e formação na área do património cultural
A Carta Arqueológica de Leiria integra atualmente 334 sítios arqueológicos georreferenciados, e encontra-se
em fase de atualização, tendo sido compiladas 62 novas fichas de sítio, que serão integradas no SIG.
Tratamento de material arqueológico integrado no PNTA - Carta Arqueológica de Leiria. Atualização da Carta
Arqueológica de Leiria: leitura e análise de relatórios e trabalhos académicos, sistematização de informação.
Análise de bibliografia, edição textual das fichas de sítios arqueológicos, e atualização na plataforma em SIG.
Formação em SIG-MuniSig.
Atividades relativas à implementação do Regulamento Municipal do Centro Histórico de Leiria e prestação de
apoio técnico na área de salvaguarda do património para efeitos de desenvolvimento de processos de
intervenção no Centro Histórico da Cidade de Leiria. Prestação de apoio parcelar, dada a priorização de tarefas,
em processos com intervenção arqueológica, realizados na área do restante concelho de Leiria. Apoio ao
DIEM, no que concerne à área técnica de arqueologia, nos seguintes processos: Igreja da Misericórdia, Igreja
de S. Pedro, Acessibilidades ao Castelo, Requalificação do Castelo e Largo de S. Pedro, Cobertura da Igreja da
Pena, Empreitadas Urbanas – Rua Barão de Viamonte Rua dos Mártires e Requalificação da Praça Rodrigues
Lobo. Dada a conclusão dos trabalhos de coordenação de intervenção arqueológica da empreitada dos SMAS
de A-do-Barbas, é obrigatória a apresentação do relatório Final da intervenção, correspondente a 2012 e 2013,
contudo por motivo de priorização de atividades encontra-se suspensa a sua elaboração. Elaboração de
relatório de acompanhamento arqueológico de abertura de vala para instalação de infraestrutura elétrica para
Gerador/Grupo Eletrogéneo, obra promovida pelo Comando Distrital de Leiria da Policia de Segurança Publica,
contudo por motivo de priorização de atividades encontra-se suspensa a sua elaboração.
Acompanhamento do Projeto para o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, no quadro do Projeto Rotas de
Sefarad – Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, em associação com a Rede
de Judiarias de Portugal.
Coordenação e apoio logístico ao "Projeto de Investigação ECOPLIS”. Elaboração de artigos científicos e apoio à
campanha de trabalhos arqueológicos: prospeção e escavação arqueológica; coordenação editorial da coleção
Boneco Rebelde, que inclui o catálogo da exposição ReBelDes; coordenação editorial da coleção Leiria com
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Livros, que inclui os livros Nós e o Menino do Lapedo e de uma publicação sobre o Museu de Leiria, que
corresponde ao registo do processo de reabilitação e de construção temática da exposição de longa duração.
Exposições
Programação associada à exposição temporária de Arte Sacra de temática Mariana a decorrer de abril de 2017
a 31 de janeiro de 2019. Parceria com a Diocese Leiria-Fátima e Santuário de Fátima. Extensão da exposição
durante o mês de janeiro de 2019; programação de exposição temporária sobre a História da Indústria dos
Plásticos em Portugal; reuniões de planeamento da exposição temporária – Civitas de Collippo que resulta de
proposta do Museu Nacional de Arqueologia, para restauro e exposição do mosaico de Martim Gil;
programação de exposição de escultura de João Charters de Almeida, programação de exposição dossiê com
base na coleção arqueológica do Convento de S. Francisco; programação de exposição dossiê com base na
Coleção de Vidro do Museu; coordenação da exposição temporária de Sérgio Luiz e Guy Fernandes. Parceria
com o Arquivo Distrital de Leiria e Cinemateca. Publicação da coleção Boneco Rebelde. Desmontagem da
exposição em janeiro; programação de exposição de Virgínia Goes com implementação de serviços educativos
específicos; programação de exposição sobre o Abrigo do Lagar Velho alusiva aos 20 anos passados sobre a
descoberta da criança do Lapedo e do Abrigo do Lagar Velho - duas curtas em looping faziam a ligação entre o
passado arqueológico e a arqueologia que o traz de volta: Uma história com 29000 anos: recriação imaginada
do enterramento do Menino do Lapedo e O Abrigo do Lagar Velho: 20 anos depois.
Exposições itinerantes
“Animais Nossos Amigos –patente a partir de 30 de janeiro de 2017, na BMALV – acompanhamento; “Castelo
de Leiria – Construções de um Lugar” – definição de museografia para instalação no Castelo de Leiria, nos
Paços Novos do Castelo - participação em reuniões; revisão do projeto museográfico e tratamento das
requisições; revisão do projeto gráfico. Conceção museológica e produção executiva. Revisão de conteúdos e
infografia. Procedimentos de aquisição de serviços e definição de cronograma do projeto. Produção da
exposição. Montagem da exposição.
5. CENTRO DE DIÁLOGO INTERCULTURAL DE LEIRIA - CASA DOS PINTORES E IGREJA DA MISERICÓRDIA
Estatística geral: 2438 visitantes/participantes sendo 2374 na Igreja da Misericórdia e 1014 na Casa dos
Pintores.
Eventos, Roteiros e grupos organizados
Programação Cultural (interna): 6 eventos com 698 participantes;
Programação Cultural (externa - ocupação de espaço): 1 evento com 68 participantes;
7 visitas guiadas e roteiros com um total de 170 participantes;
2 Visitas Institucionais com 10 participantes;
9 grupos organizados sem visita guiada com 206 visitantes.
Funções gerais
Apoio à realização de roteiros culturais da Judiaria de Leiria e acolhimento dos visitantes com tratamento
estatístico dos inquéritos de satisfação.
6. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO E VALE DO LAPEDO
Estatística geral: visita guiada com 90 participantes;
1 oficina pedagógica externa (maleta pedagógica) com 54 participantes.
Funções gerais
Parceria com a DGPC - desenvolvimento do processo de sinalética do sítio, inventário e tratamento da coleção
do Abrigo do Lagar Velho tendo-se solicitado e acompanhado os trabalhos de melhoria das condições físicas e
de acolhimento dos visitantes no equipamento e no sítio arqueológico; revisão de conteúdos e fornecimento
de dados para o Percurso Pedestre do Vale do Lapedo, em parceria com a Divisão do Desporto.
7. AGROMUSEU MUNICIPAL D. JULINHA
Estatística geral – 182 visitantes;
Visitas guiadas: 8 grupos com 170 participantes;
Visitas livres: 12 visitantes;
Receita de loja - €22,00 | Receita de bilheteira - €4,20.
Funções Gerais
Acolhimento dos visitantes; tratamento estatístico dos inquéritos de satisfação; registo dos visitantes em
software de bilheteira; elaboração de informação para a Leiriagenda; manutenção dos espaços verdes;
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alimentação diária dos animais e limpeza dos respetivos espaços; acolhimento e apoio de um aluno estagiário
de Educação Especial, da Escola Secundária de Domingos Sequeira.
Reservas e Coleções do Município
Receção de uma tina para inclusão no espaço expositivo Adega, proveniente do Moinho do Papel;
acompanhamento do processo de doação de uma enfardadeira, para a zona expositiva do Palheiro;
acompanhamento do processo de cedência de uma peça do acervo do museu, para a exposição "Plasticidade Uma História dos Plásticos em Portugal", que estará patente no Museu de Leiria a partir de abril de 2019.
8. ASSOCIATIVISMO
No âmbito do Regulamento de Atribuição de Auxílios – PRO Leiria, em vigor no Município de Leiria, foram
entregues 65 candidaturas para o programa de apoios.
Foi efetuado atendimento pessoal a aproximadamente 38 Entidades /Associações e telefónico a
aproximadamente 98; elaboradas e registadas informações para envio à Divisão Financeira para
desbloqueamento de verbas com 41 pagamentos processados.
No âmbito do Temporada de Concertos nas Freguesias:
- concerto da Orquestra de Sopros do Orfeão de Leiria, em 24 de novembro, no Auditório da Junta de
freguesia do Arrabal com aproximadamente 80 participantes; do Grupo Coral AdesbaCapella, na apresentação
do Livro: História de Colmeias nos Jornais de Leiria, em 25 de novembro, no Salão Paroquial de Memória com
aproximadamente 70 participantes; da Orquestra de flautas e Ensemble de Guitarras do Orfeão de Leiria, em
7 de dezembro, no Auditório da Filarmónica de São Tiago em Marrazes com aproximadamente 75
participantes; do Grupo Coral Viva Voz de Santa Catarina da Serra e Coro do Orfeão de Leiria, em 8 de
dezembro, na Igreja Paroquial de Souto da Carpalhosa com aproximadamente 95 participantes; da Sociedade
Artística e Musical Cortesense, em 15 de dezembro no Auditório Paroquial de Santa Eufémia com
aproximadamente 450 participantes; da Associação Filarmónica Bidoeirense, em 30 de dezembro, na Igreja
Paroquial de Santa Catarina da Serra com aproximadamente 500 participantes; e da Big Band do Orfeão de
Leiria, em 19 de janeiro, na Delegação de Carreira da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira com
aproximadamente 85 participantes.
9. RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO
No período em análise, e no que ao Setor de Recursos Humanos e Organização da Divisão de Ação Cultural,
Museus e Turismo diz respeito, as atividades desenvolvidas fundamentaram-se, essencialmente, na gestão
corrente dos recursos humanos da UO, designadamente a monitorização do sistema de assiduidade,
acolhimento de candidatos para frequência de estágios e trabalho de voluntariado.
Destaque igualmente, e ainda no âmbito dos recursos humanos, para a colaboração prestada no processo de
avaliação Subsistema SIADAP 3, ciclo de avaliação 2017/2018, dos trabalhadores afetos à DIACMT.
No que concerne à Organização, nota para a colaboração prestada na apresentação da candidatura efetuada
pelo Município de Leiria a Marca de Património Europeu 2019 do Abrigo do Lagar Velho/ Menino do Lapedo Vale do Lapedo, em articulação direta com o Museu de Leiria.
De referir, por último, a nova reorganização interna da DIACMT com efeitos a 21 de janeiro, tendo sido
acautelados todos os procedimentos inerentes a mudanças de postos de trabalho e novas funções atribuídas.
10. SETOR DE EVENTOS PARA SÉNIORES

O desenvolvimento do projeto “Museu Ativo” decorreu na União de Freguesias de Monte Real e
Carvide, Freguesia da Bajouca e na Associação Humanitária da Barosa nos dias 20 e 27 novembro e 11 e
18 de dezembro 2018 respetivamente, e contou com a presença de 90 participantes.
O evento “Leiria Cidade Natal” decorreu de 30 de novembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, assumindo-se
como projeto municipal transversal, com a colaboração de várias unidades orgânicas (DIACMT, DIJEB, DIAS,
DIDS, DID, DIMC, DIDE, GAV), com aproximadamente 163.936 participantes que passaram pela Pista de Gelo,
Recreio do Duendes, Comboio e Mini-Comboio, exposição do Banco de Portugal, Teatro Miguel Franco, Teatro
José Lúcio da Silva, Carrossel e Praça Rodrigues Lobo.
11. TEATRO MIGUEL FRANCO | CENTRO CULTURAL MERCADO DE SANTANA
Teatro Miguel Franco
Total de espetadores: 5.387 | Receita total: €5.136,40;
Acolhimento de 78 ações sendo:
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Teatro: 04 | Dança: 01 | Música: 17 | Cinema: 45 | Conferências: 11.
Salienta-se um aumento do número de espetadores, na ordem dos 58,5%, quando comparado com período
de anterior amostra [3.398 espetadores], fenómeno resultante do aumento do número de ações acolhidas,
correspondente a 52,9% quando comparado com período de anterior amostra [51 ações].
Dado o facto da maioria das ações revestir a modalidade de cedência gratuita, atesta-se uma ligeira
diminuição da receita, equivalente a 9,5% quando comparado com período de anterior amostra [€5.646,50].
Mercado de Santana
Acolhimento de 10 ações: “Vinho no Mercado”: 1.600 visitantes | “Mostra do Trajo”: 400 visitantes | Leiria
Cidade Natal, ações lúdicas - Pista de Gelo: 12.359 visitantes | Apontamento recreativo União Freguesias
Leiria | Antigas alunas Escola Domingos Sequeira: 200 visitantes | Ação Formativa Meeting Up: 50
participantes | Conferência Coaching e Marketing: 50 participantes | Ação Formativa Seminário Gratuito
Novas Tendências na Gestão de Redes Sociais em 2019: 50 participantes | Ação Formativa primerCOG Envelhecimento Ativo e Saudável: 50 participantes | Ação Formativa Contratação Pública CML: 28
participantes | Conferência imprensa III edição Leiria Centro Exportador: 15 participantes | Ação formativa
workshop intitulado “A IATF e os desafios da economia circular na indústria automóvel”: 15 participantes.
Total de visitantes/participantes: 17.062 visitantes | Receita total: €83,02.
Não obstante o facto de o número de ações acolhidas ter diminuído em 33,3% quando comparado com
período de anterior amostra [15 ações], as estatísticas em anotação registam um aumento de
visitantes/participantes, correspondente a 64,8%, comparativamente com a amostra anterior [10.350
visitantes/participantes]. A leitura estatística dos dados registados, é aqui justificada pela escala da oferta
programativa vigente no período da amostra, na presença do evocativo Pista de Gelo. A receita municipal com
domiciliação direta junto do Centro Cultural Mercado de Santana é menor, fixando-se nos €83,02, todavia
efetiva-se uma receita municipal expressiva oriunda da oferta recreativa Pista de Gelo, num total de
€.38.181,00.
Galeria Manuel Artur Santos
Acolhimento de mostra exibitiva coletiva de artistas angolanos com cerca de 30 visitantes.
DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE
RESÍDUOS
CANDIDATURA URBAN WINS – No contexto do projeto UrbanWINS foi implementada a ação 2, “Regulamento para
os Eventos Sustentáveis”, que terá como projeto-piloto, um festival de sopas e petiscos a realizar dia 9 de
fevereiro, no Mercado Sant’Ana. Pretendendo-se a implementação das boas práticas estipuladas no
Regulamento especificamente criado no âmbito do Urban, as quais passam, entre outras, pela gestão dos
resíduos urbanos gerados, de uma forma o mais sustentável possível, o que significa, em primeira instância e
em consonância com as guidelines europeias de gestão de resíduos, a redução da sua geração e, no caso
dessa impossibilidade, a geração de resíduos biodegradáveis/valorizáveis organicamente, previamente ao
envio para a sua reciclagem. Concomitantemente, e dado que, a CML adquiriu, louça em material reutilizável
(policarbonato) e reciclável (polipropileno), para usufruto no evento e, de futuro, em vários espaços do
município (edifício dos Paços do Concelho, Teatro Miguel Franco, MIMO, Museu, etc.) esta ação, contribuirá
para a Câmara Municipal de Leiria cumprir com a Resolução do Concelho de Ministros, n.º 141/2018 de 26 de
outubro. A resolução em causa, com caráter vinculativo para a administração direta e indireta do Estado,
incluindo os institutos públicos de regime especial, para os gabinetes dos membros do Governo, e para o setor
empresarial do Estado, proíbe a administração direta e indireta do Estado de usar garrafas, sacos e louça de
plástico, em linha, igualmente, com a proposta do Parlamento Europeu, de proibição de comercialização de
alguns produtos de plástico de uso único ( ex. como copos e pratos).
EMISSÃO DE PARECES EM OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – No contexto de operações urbanísticas e empreitadas públicas,
procedeu-se à emissão de pareceres ambientais tendo em vista promover a valorização sustentada do
concelho, através da proposta de localização de equipamentos para deposição diversas fileiras e fluxos de
resíduos urbanos, gestão de resíduos de construção e demolição na fase de construção, entre outros resíduos.
HIGIENE E SALUBRIDADE DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS – Promovemos a elaboração de notificações para
regularização de situações suscetíveis de atentar contra a salubridade pública, nomeadamente tendo em vista
a gestão de combustíveis e resíduos por parte dos proprietários respetivos. As notificações em causa
merecem apreciação e votação em sede de reunião de Câmara.
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EMISSÃO DE PARECERES AMBIENTAIS – Em articulação com outras unidades orgânicas, promoção de pareceres
ambientais diversos, em contexto de legalização de unidades comerciais, industriais, ou outras instalações.
LICENCIAMENTO ÚNICO AMBIENTAL – Procedemos à preparação dos elementos necessários, e respetiva submissão
de processos na plataforma ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, de pedido de emissão de títulos
ambientais, nomeadamente os conducentes ao licenciamento de usos do domínio hídrico, como sejam os
pontos de captação de água do rio Lis para rega de espaços verdes de gestão do Município de Leiria.
TARIFÁRIO DE RESÍDUOS - Análise de requerimentos de gestão de resíduos urbanos numa lógica de aferir sobre o
enquadramento no regime «produtores especiais» / «grandes produtores» de resíduos urbanos, previsto no
tarifário municipal respetivo, e promovemos o enquadramento necessário em articulação com os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento – SMAS de Leiria.
Elaboração da minuta de proposta de deliberação sobre o Tarifário RSU 2019, publicitação do Edital n.º
6/2019, quer em termos institucionais, quer nas redes sociais, quer página da CMLeiria, quer no portal da
ERSAR, quer na comunicação social.
Início da regularização do imobilizado dos equipamentos/materiais da responsabilidade da DIAS afetos aos
Resíduos Sólidos Urbanos, em colaboração com a Divisão de Planeamento, Ordenamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial (DIPOET) e compatibilização entre as aplicações do Património e MuniSig Web (ERSAR).
SERVIÇOS EXCECIONAIS – Planeámos

várias ações de colaboração concertadas visando a limpeza de habitações de
bairros sociais municipais, com recolha de resíduos, incluindo objetos volumosos fora de uso de origem
doméstica, através da disponibilização de contentores de grande capacidade, com acompanhamento dos
serviços sociais. Com recurso a operadores de gestão de resíduos e efluentes licenciados, promovemos
resposta célere a uma situação de ameaça à saúde pública que se verificou no campo de ténis de Leiria, na
sequência de arremesso inconveniente de estrume para aquelas instalações. Neste contexto, o Município
assegurou a adequada recolha, transporte e gestão, pela Ambitrevo, Soluções Agrícolas e Ambientais, Lda., de
6,160 toneladas de estrume, classificado, de acordo com a lista europeia de resíduos, com “020106 - Fezes,
urina e estrume de animais”.
– Realizámos um levantamento de necessidades tendo em vista a realização de obras
públicas de enquadramento adequado da contentorização de superfície, designadamente ecopontos e
contentores para resíduos valorizáveis e indiferenciados. Deu-se início aos trabalhos de instalação de 40
dispensadores de sacos para recolha de dejetos caninos na cidade de Leiria, ampliando a rede já existente. Por
outro lado, promoveu-se a análise da oportunidade de ampliação da rede de ilhas ecológicas / contentores
subterrâneos para resíduos disponíveis em Leiria, dando resposta à boa adesão dos cidadãos, comércio e
serviços, ao mobiliário urbano em causa.
LOCAIS DE DEPOSIÇÃO

PATRIMÓNIO NATURAL

CARACTERIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NO CONCELHO DE LEIRIA
Através da Consulta Prévia n.º 33/2018/DICP, procedimento para caracterização e levantamento dos
principais problemas na rede hidrográfica do concelho de Leiria; Elaboração e entrega de um Projeto de
Execução para a reabilitação, valorização do troço urbano do rio Lis na frente ribeirinha de Leiria, incluindo a
previsão de ações de Formação e Participação Pública. A entidade adjudicatária é a Engenho e Rio Unipessoal, Lda., pelo valor de €38.980,00, pelo contrato 127/18.
Através da Consulta prévia n.º 59/2018, estabeleceu-se contrato para a Valorização de Linhas de água do
concelho, com a entidade Azinheiro 1929 – Engenharia, S.A., por €37.200,00, para execução em 3 anos. O
serviço tem a particularidade de considerar nova metodologia de contabilização do serviço executado por
hectare.
PRAIA DO PEDRÓGÃO
Foi submetida a candidatura da Praia do Pedrógão Centro ao galardão Bandeira Azul da Europa, bem como a
candidatura referente às atividades de educação ambiental.
Realização da campanha de inverno de Monitorização do Lixo Marinho, no dia 21 de janeiro.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Realização de actividades de educação e sensibilização ambiental, destinadas a
estabelecimentos de ensino, bem como ao público em geral, ao fim de semana.
Durante este período esteve patente as exposições “A Era do Lixo Marinho” e “Árvores Nativas”. Dinamização
do Canto da Bicharada, na Leiria Cidade Natal, no qual foram parceiros/prestadores de serviços, o Jardim
Zoológico de Lisboa, o Exploratório de Coimbra, a empresa Fazenda dos Animais e a Clinica Veterinária do
Oeste. Realização de uma sessão de sensibilização ambiental, no âmbito do lixo marinho, no Colégio Dr. Luís
Pereira da Costa. Acompanhamento dos projetos pedagógicos desenvolvidos no âmbito do PEM – Projeto
Educativo Municipal. Elaboração do Plano de Atividades 2019 na área do Ambiente. No âmbito da cerimónia
de divulgação dos resultados do Programa EcoXXI 2018 decorreu ainda uma apresentação sobre o Plano
municipal de adaptação às Alterações Climáticas de Leiria.
PARECERES EM SEDE DE CONSULTA PÚBLICA - No período em questão, foram elaborados e submetidos a reunião de
câmara para efeitos de parecer do Município de Leiria, em sede de consulta pública os seguintes processos:
«Avaliação Preliminar dos Riscos de inundações - Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4A (ARPI_
RH4A) – 2ª Fase»; «Avaliação Preliminar dos Riscos de inundações em Portugal Continental»; «2ª versão do
Projeto de Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional correspondente à subdivisão do
Continente e subdivisão da Plataforma Continental Estendida (PSOEM)».
ANÁLISE DE PROCESSOS E EMISSÃO DE PARECERES - No período em questão efectuámos a análise de processos e
emissão de pareceres nas áreas, respetivamente do ruído, gestão de resíduos e qualidade do ar.
PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DE LEIRIA - Encerramento da candidatura.
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - Organização de várias actividades na área da Saúde como, por exemplo,
Comemorações do Dia Internacional da Prematuridade, XXV Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha
e Tertúlia Pedro e Inês sem fim. Elaboração do Plano de Atividades 2019 na área da saúde. Análise de
processos no âmbito do PRO Leiria.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Em cumprimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria,
datado 30.01.2019, relativamente às atividades desenvolvidas pela DIDE, entre 15.11.2018 e 31.01.2019,
cumpre-nos informar o seguinte:
a)

Eventos:
i)

Preparação e acompanhamento da “Leiria Cidade de Natal 2018” e “Passagem de Ano
2018/2019”;

ii) Elaboração do procedimento para a realização da “Tradicional Feira de Maio de 2019”. Após
a publicitação do respetivo Programa do Procedimento, foram sucessivamente prestados os
esclarecimentos solicitados pelos interessados;
b) Apresentação do projeto vencedor e recolha de contributos, junto de entidades eventualmente
interessadas, para a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades do Centro de
Negócios de Leiria, Centro Associativo Municipal e Direção Geral de Contribuição e Impostos de
Leiria, a executar no Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa;
c)

Prosseguimento das diligências procedimentais relativas ao processo de expropriação das
parcelas de terreno necessárias à execução do Parque Empresarial de Monte Redondo;

d) Mercados e feiras municipais:
i)

Acompanhamento do Projeto de “Requalificação do Mercado Municipal de Leiria”;

ii) Definição dos termos de funcionamento para o mercado transitório, no decurso das obras
de requalificação do Mercado Municipal de Leiria, bem como da estratégia de comunicação
do mesmo;
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iii) Elaboração do “Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária
em Feiras do Município de Leiria” e acompanhamento do respetivo procedimento;
iv) Preparação da transição da Feira de “Levante” de Leiria, no decurso da realização da
Tradicional Feira de Maio de 2019;
v) Realização do procedimento para atribuição dos espaços do Mercado Municipal de Leiria e
preparação de novo procedimento para os espaços que ficaram desertos;
e)

Gabinete de Apoio ao Emigrante – Desenvolvimento das tarefas cometidas a este gabinete,
procedendo-se ao atendimento e acompanhamento de situações expostas por 8 (oito)
munícipes.

DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE
1. ASSOCIATIVISMO, FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESPORTIVA
1.1. Apoio ao Associativismo Desportivo
1.1.1. PRO Leiria 2017: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2017 – 1.ª;
5.ª fases;
1.1.2. PRO Leiria: Atribuição do Municipio de Leiria – Apoio ao Associativismo Desportivo 2018 (4.ª
fase), aprovado em Reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2018, no valor de €89.029,60;
1.1.3. PRO Leiria 2018: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2018 1.ª;
2.ª; 3.ª; 4.ª fases;
1.1.4. PRO Leiria 2019 - Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria-Dr. Magalhães PessoaAtribuição de Espaços Desportivos para a Época Desportiva 2018/2019, aprovado em Reuinão de Câmara
de 20 de dezembro de 2018;
1.1.5. PRO Leiria 2019 - Atribuição de Espaços Desportivos no Complexo Municipal de Piscinas de
Leiria para a prática desportiva federada na modalidade de natação à Associação Desportiva Cultural e
Recreativa do Bairro dos Anjos, para a Época Desportiva 2018/2019;
1.1.6. PRO Leiria 2019 – Salas para Formação do Estádio Municipal de Leiria-Dr. Magalhães PessoaAtribuição de Espaços para a Época Desportiva 2018/2019, aprovado em Reunião de Câmara de 22 de
janeiro de 2019;
1.1.7. Proposta de criação do Conselho Municipal de Desporto de Leiria, aprovada em Reunião de
Câmara de 22 de janeiro de 2019;
1.1.8. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de
Leiria – PRO Leiria 2019 (Apoios Pontuais);
1.1.9. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços
e ofertas institucionais, a diversas entidades):
0. Apoio à Associação de Andebol de Leiria, no valor de €7.300,00, para a realização do
“Campeonato da Europa de Andebol em cadeira de Rodas (ACR)”, aprovado em Reunião de
Câmara de 27 de novembro de 2018;
1. Apoio à Associação de Ténis de Mesa de Leiria, no valor de €1.500,00 e cedência do Pavilhão
Desportivo dos Pousos, para a realização do “II Torneio Cidade de Leiria em Ténis de Mesa”,
aprovado em Reunião de Câmara de 27 de novembro de 2018;
2. Apoio ao Liz Runners – Associação de Desporto Cultura e Recreio, no valor de €2.500,00 e
colaboração na cedência do EML, material de apoio e logistica, no valor de €175,00, para a
realização do “7º XMAS Night Trail”, aprovado em Reunião de Câmara de 27 de novembro de
2018;
3. Apoio ao Trampolins Clube de Leiria, na cedência do EML, material de apoio e logistica, no valor
de €224,00, para a realização do “Estágio de Natal do TCL – Trampolins”, aprovado em Reunião
de Câmara de 27 de novembro de 2018;
4. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, cedência EML, pista de
atletimos, no valor de €50,00, para a realização do “Campeonato Nacional da Juventude e do
Troféu Marquês do Funchal”, aprovado em Reunião de Câmara de 27 de novembro de 2018;
5. Apoio ao Leiria Marcha Atlética Clube, material de apoio e logistica, no valor de €175,00, para a
realização do “4.º Challenge de Leiria me Marcha Atlética”, aprovado em reunião de Câmara de
11 de dezembro de 2018;
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6. Parceria com a ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias,colaboração logística e cedência do
EML, no valor de €125,00, para a realização do “Fórum de Reflexão sobre as Alterações nas
Freguesias decorretes do Orçamento de Estado de 2019”, aprovada em Reunião de Câmara de
11 de dezembro de 2018;
7. Apoio financeiro de €100.000,00/ Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o
Grupo Alegre e Unido, para a requalificação “Campos de Futebol 7 e 11 - Relva Sintética”,
aprovado em Reunião de Câmara de 11 dezembro de 2018;
8. Parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região
Centro, colaboração logística e cedência do EML, no valor de €250,00, para a realização de
“Concentração de Atletismo Escolar”, aprovada em Reunião de Câmara de 22 de janeiro de
2019;
9. Parceria com os Bombeiros Voluntários de Leiria,colaboração logística e cedência do EML, no
valor de €40,00, para a realização de “Provas de Aptidão Fisica”, aprovada em Reunião de
Câmara de 22 de janeiro de 2019;
1.2. Programa de Formação Desportiva
1.2.1. Organização da 4.ª Edição da “Gala do Desporto 2019”, a decorrer no Teatro José Lúcio da Silva,
na data de 23 de fevereiro de 2019, pelas 21h00, com homenagem a cerca de 200 atletas na
categoria de mérito desportivo e 13 nas restantes categorias;
1.2.2. Planeamento das sessões a realizar em 2019, do “Ciclo de Conversas Desportivas”.
1.3. Divulgação Desportiva
Atualização das diversas calendarizações/programações de divulgação, ao nível dos eventos desportivos;
preparação dos conteúdos a inserir na Leiriagenda; publicação de conteúdos no facebook do Visit Leiria e
do Programa Viver Activo, preparação de conteúdos dos diversos meios de comunicação/ divulgação
(cartazes, folhetos, slides, lonas, etc.).
2. PROGRAMA DE DESPORTO INFORMAL
2.1. Eventos Desporto Informal
Planeamento e criação de eventos na área do desporto informal para 2019:
 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA;
 LEIRIA CUP;
 LEIRIA RUN;
 CORRIDA 10KM MONTE REAL;
 MEIA MARATONA DE LEIRIA;
Produção dos cadernos dos projetos, definição dos objetivos, público-alvo, atividades, calendário de
eventos e parceiros públicos e privados a integrar nos projetos.
Produção dos Planos de Comunicação, Dossiers de Marketing e apresentação dos projetos aos
stakeholders (juntas/uniões de freguesia, clubes e associações de modalidades e entidades privadas) –
Reuniões de Coordenação.
2.1.1 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA
Preparação do plano de atividades 2019: [ 1. P09. [Amor | Rota dos Moinhos do Rei]; 2. P03. [Leiria
(Cortes) > Fátima | Rota do Peregrino]; 3. P17. [Caranguejeira]; 4. PR2. [Rota da Termas D`EL Rei]; 5. PR1.
[St.ª Eufémia |Rota do Vale do Lapedo]; 6. P11. [Maceira]; 7. P13. [Percurso Urbano – Leiria Histórica]; 8.
P16. [Parceiros]; 9. P06. [Arrabal | Curvachia]; 10. P14. [Bajouca | Pisão].
Conclusão da instalação da Rede de Percursos Pedestres de Leiria e Rota Leiria Histórica – processo de
homologação da Rede.
2.1.2 LEIRIA CUP
Evento desportivo que consiste na realização de um torneio entre várias escolas/agrupamentos do ensino
público e privado do Município de Leiria, em 5 Modalidades: Futebol (no Complexo Desportivo dos
Pousos), Andebol (no Pavilhão Desportivo da JUVE LIS), Basquetebol (no Pavilhão Desportivo da Escola
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Correia Mateus), Atletismo (Estádio Magalhães Pessoa em Leiria) e Badminton (no Pavilhão Desportivo da
Escola Afonso Lopes Vieira).
O Município de Leiria pretende envolver as Escolas, Professores e Alunos do 2º ciclo (5º e 6º anos) na
constituição das equipas para os Torneios que serão realizados todos no mesmo dia durante o mês de
novembro. O Transporte para todos as escolas participantes é assegurado pela CML.
Receção das inscrições gratuitas de 3 a 26 de outubro, através da entrega dos formulários devidamente
preenchidos através do endereço electrónico, divdesporto@cm-leiria.pt.
Realização do Sorteio no dia 30 outubro pelas 18h00 no Auditório do Estádio Municipal de Leiria – Dr.
Magalhães Pessoa.
2.1.3. LEIRIA RUN
Divulgação do evento para 2019, junto dos participantes, parceiros e patrocinadores, bem como gestão da
página de facebook e página web do evento (www.leiriarun.pt).
Concretização de reuniões de trabalho com os parceiros, para planeamento do evento que decorrerá no
dia 4 de maio de 2019.
2.2. Outros Eventos
A Meia Maratona de Leiria e a Corrida 10KM Monte Real fazem parte de um programa de incentivos à
prática desportiva regular, onde se destaca a promoção de um conjunto de corridas com diversos níveis de
oferta de participação e públicos alvo, designadamente 10Km/ meia maratona, caminhada e corrida da
pequenada;
3.

PROGRAMA DE DESPORTO FORMAL
3.1. Programa Viver Activo
 Realização de diversas atividades, nomeadamente, visita ao Teatro José Lúcio da Silva, para assistir ao
filme “Pedro e Inês, o Amor não descansa” (102 utentes), ao Teatro Maria Vitória em Lisboa para
assistir à Revista à Portuguesa “Parque Mania” (50 utentes), bem como a Festa Natal Viver Activo, no
Estádio Municipal de Leiria (200 utentes);
 Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo e Academia Sénior, designadamente ao nível das
seguintes áreas:
 Atendimento e inscrição de novos utentes e realização dos respetivos testes de avaliação inicial;
 Receção de mensalidades e emissão das correspondentes faturas/recibos;
 Ligação às Juntas de Freguesia parceiras, dos núcleos de Caranguejeira, Maceira e Bajouca,
nomeadamente para a emissão das faturas/recibos destes utentes;
 Controlo da assiduidade dos utentes e professores;
 Realização de reuniões com os professores para preparação/monitorização do ano letivo
2018/2019;
 Reajuste das turmas e contactos com os alunos inscritos, nos 4 núcleos de actividade.

4.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS – ACORDOS
4.1. Pavilhões Desportivos Municipais
Face à continuidade do modelo de gestão definido para os Pavilhões Desportivos Municipais (PDM),
designadamente a celebração de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as
Juntas de Freguesia e União das Freguesias, em vigor até a 31 de outubro de 2021, 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.
Durante o período de atividade deste relatório foram marcados 80 jogos e torneios dos respetivos
campeonatos oficiais.
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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 regular
do espaço.
No âmbito da locação de espaços desportivos para a época desportiva 2018/2019, procedeu-se ao
controlo mensal dos formulários de presença dos clubes utilizadores dos pavilhões desportivos das
Escolas Básicas 2, 3 José Saraiva, Secundária Afonso Lopes Vieira, União de Freguesias Marrazes e Barosa
e Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros.
Análise dos relatórios quadrimestrais dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
dos PDM, referente ao ano de 2018.
4.2. Piscinas Municipais
• Constante reorganização de procedimentos de forma a melhorar continuamente o bom
funcionamento dos diversos serviços das infraestruturas desportivas – CMPL, PMM e PMC;
• Controlo e monitorização dos acessos à infraestrutura desportiva - CMPL;
• Análise e resposta aos munícipes, na sequência das reclamações/ sugestões apresentadas;
• Diversas reuniões para diagnóstico/análise de eventuais trabalhos de requalificação do Complexo
Municipal de Piscinas de Leiria, com a empresa Main e Kingman;
• Controlo e ajustes das intervenções nas Piscinas Municipais da Caranguejeira e Maceira;
• Colaboração logística para a realização de prova pela Associação Desportiva Cultural e Recreativa do
Bairro dos Anjos que decorreu na data de 9 de dezembro, bem como , para a organização de prova
internacional a decorrer nas datas de 16 e 17 de fevereiro, pela Associação de Natação do Distrito de
Leiria;
• Realização das correspondentes reuniões de operacionalização com as empresas de tratamento de
águas e de manutenção, respectivamente, DPM e Kingman;
• Reuniões de planeamento das tarefas dos nadores salvadores contratados para o CMPL;
• Colaboração nos procedimentos de gestão e manutenção das Piscinas Municipais de Caranguejeira e
Maceira.
5.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – ESTÁDIO
No período em referência, em termos gerais, o equipamento apresentou os seguintes dados estatísticos:
 4947 entradas registadas de atletas dos clubes do Concelho Leiria para utilização da Pista de
Atletismo;
 16 visitantes;
 18 visitas de interesse comercial;
 411 entradas de utentes para as aulas de Ténis de Mesa;
 41 entradas de utentes para as aulas de Tiro ao Arco;
 5 jogos da União Desportiva de Leiria no Campeonato de Portugal.
No âmbito das atividades acolhidas pelo Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, durante o
período supracitado em título, destacam-se:



As 1.ªs Jornadas da Medicina Física e de Reabilitação da HDMA – Hospital D. Manuel Aguiar, no dia
23 de novembro, contando com a presença de 150 congressistas;
Acolhimento do evento desportivo “Leiria CUP”, de 28 de novembro;
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6.

As 25.ªs Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha do Centro Hospitalar de Leiria, nos dias 29
e 30 de novembro, com a participação de 170 congressistas;
A realização “TROVANTINA - Arraial Solidário”, no dia 29 de novembro, organizado pela Associação
Musical Juventude Académica de Leiria;
Acolhimento da Festa Natal do Centro Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, dia 01 de
dezembro;
A Atividade Nacional do Distrito Múltiplo Leo 115 dos Lions Club de Pombal, dias 1 e 2 de dezembro,
contando com a participação de 100 jovens;
O Jantar de Natal da Misericórdia de Leiria, dia 1 de dezembro, com 200 pessoas;
Acolhimento do Campeonato Nacional Juventude, no dia 9 de dezembro, promovido pela Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos;
Acolhimento da Festa de Natal do Programa Viver Activo, no dia 14 de dezembro, com a participação
de cerca 170 pessoas;
O Almoço de Natal da Associação Académica Desportiva do colégio Conciliar Maria Imaculada, no dia
16 de dezembro, com a participação de 150 pessoas;
O Jantar de Natal da firma Poço - Equipamentos Industriais, S.A., a 18 de dezembro, com 100
pessoas;
Acolhimento dos participantes do Estágio Internacional de Tumbling promovido pelo Ateneu
Desportivo de Leiria, de 19 a 22 de dezembro, envolvendo 40 jovens atletas;
O Jantar de Natal da firma RESPOL, a 22 de dezembro, com 150 pessoas;
Acolhimento dos participantes do “Estágio Natal” do Clube Trampolins Clube de Leiria, de 26 a 30 de
dezembro, envolvendo 60 jovens atletas;
Acolhimento dos participantes do projeto “Banda Sinfónica” da Associação Filarmónicas do Concelho
de Leiria, de 26 a 30 de dezembro, envolvendo 100 jovens músicos;
O almoço de apresentação do “Partido Aliança”, a 13 de janeiro, envolvendo 350 pessoas;
A 2ª Concentração de Atletismo Escolar da Direção Regional de Educação do Centro.

JUVENTUDE
6.1. PRO Leiria: Atribuição de Auxílios do Município de Leiria – Apoio às Entidades Associativas na área da
Juventude – PRO Leiria 2018, aprovado na Reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2018, no valor
de €6.937,14 ;
6.2. PRO Leiria 2018: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2018;
6.3. Projecto de Regulamento Municipal de Gestão, Utilização, e Cedência do Skate Parque e do Parque
Radical de Leiria, aprovado em Reunião de Câmara de 18 de dezembro de 2018;
6.4. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de Leiria – PRO
Leiria 2019 Juventude.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.

2.

3.

4.

Programas de Comparticipação de Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria:
Até ao final do ano de 2018 deram entrada na DIDS 526 candidaturas, tendo sido deferidas 427, num
total de 814 beneficiários.
De 2 a 31 de janeiro deram entrada 141 candidatura ao Programa de Apoio a Medicamentos.
Programas de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria:
Até ao final do ano de 2018 contabilizaram-se 249 candidaturas apresentadas ao Programa, foram
deferidas 128, 96 mereceram despacho de indeferimento e 23 foram rejeitadas liminarmente. Foram
cessados 10 processos e monitorizados 91 processos.
De 2 a 31 de Janeiro deram entrada 8 candidaturas ao Programa.
Banco Local de Voluntariado de Leiria:
Neste período foram rececionadas 11 novas candidaturas a voluntários para o Banco Local de
Voluntariado. Foram integrados 3 voluntários em ações de voluntariado regulares (com duração igual e
superior 3 meses) e 8 voluntários em ações de voluntariado pontual. Foi rececionado um novo programa
de voluntariado.
Rede Social:
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5.

6.
7.

8.

9.

No que diz respeito às atividades da Rede Social, continua o apoio às Comissões Sociais de Freguesia,
tendo sido realizada reunião da Comissão Social de Freguesia de Bidoeira.
Foi realizada uma reunião do Núcleo Executivo do CLASL para emissão de parecer no âmbito de uma
candidatura ao Programa Escolhas 7.ª Geração.
Realizaram-se duas reuniões do Núcleo Operativo da Plataforma Supraconcelhia, para trabalhar algumas
ações previstas no Plano de Ação – possibilidade de criação de NPISA.
Início do trabalho de Diagnóstico de respostas para a área da Saúde Mental nos concelhos da Plataforma,
uma vez que a Saúde Mental foi identificada como área prioritária de intervenção.
Apoio à pessoa idosa :
No apoio aos idosos, a EPII – Equipa Para a Pessoa Idosa em Isolamento, realizou três reuniões de
trabalho e efetuadas as diligências inerentes ao funcionamento da mesma (visitas, informações,
relatórios das forças de segurança, reuniões técnicas com familiares, informações e encaminhamentos
para o Ministério Público). Neste período a equipa recebeu 3 novas sinalizações.
Programa Teleassistência :
Foram efetuadas visitas domiciliárias aos utilizadores da teleassistência, no sentido de monitorizar a
utilidade do serviço para os utentes e a adaptação e capacidade de uso e manuseamento dos
equipamentos.
Foram instalados 2 equipamentos (dois novos utilizadores).
Neste período, foram também sinalizadas pelas Forças de Segurança, duas situações de idosos para
integrarem o Serviço de Teleassistência, estando as candidaturas em fase de instrução e avaliação,
havendo dois equipamentos disponíveis para entrega.
Gabinete de Atendimento Social :
No presente período, o Gabinete de Atendimento Social, registou 718 atendimentos aos munícipes, nas
diversas áreas de intervenção.
Gabinete de Inserção Profissional:
Durante o período em apreço, o Gabinete de Inserção Municipal do Município realizou convocatórias
para divulgação da medida – Contrato de Inserção + e Direitos e Deveres, a 329 beneficiários de
rendimento Social de Inserção, do Concelho de Leiria. Destas, 201 estiveram presentes, e foi remetida
informação ao Serviço de Emprego de Leiria.
Foram realizados - 4 atendimentos presenciais em Gabinete-PAE (Procura Ativa de Emprego).
Apoio a instituições:
Foram avaliadas e aprovadas em reunião de Câmara 2 candidaturas para realização de obras de
alargamento, melhoramento e criação de respostas sociais; 2 candidaturas para apoios à continuidade de
atividades de interesse Municipal, e 2 candidaturas para realização de obras em habitações de agregados
familiares em situação de vulnerabilidade socioeconómica.
Eventos:
 No âmbito do Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, realizou-se um
peddy paper Sentir (IN) Acessibilidades, que decorreu no dia 17 de novembro, pelas 10H30, com
início no Largo Papa Paulo VI, e que teve por objetivo a sensibilização para as dificuldades de
acessibilidades que as pessoas com deficiência e/ou mobilidade condicionada, enfrentam no seu
quotidiano. Esta atividade contou com a participação de 46 pessoas;
 Por forma a assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, decorreu no dia 03 de
dezembro, no Ginásio da ESECS, uma demonstração de desporto adaptado (andebol;
basquetebol) e boccia. Esta atividade foi dinamizada pelo Conselho Municipal para a Inclusão das
Pessoas com Deficiência, e contou com a participação dos atletas da Associação Portuguesa de
Deficientes – Delegação de Leiria; alunos do Projeto Futuro Já (Agrupamento de Escolas
Domingues Sequeira e Liceu Rodrigues Lobo) e alunos da licenciatura de Desporto e Bem-Estar
da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria.
 Leiria Cidade Natal 2018
o Avenida da Solidariedade – foi promovida a participação das IPSS´S e Associações do
concelho no sentido de integrarem o evento Leiria Cidade Natal, com o intuito
divulgarem e promoverem as suas atividades e produtos.

30

A atividade decorreu no Jardim Luís de Camões, nos quatro primeiros fins-de-semana de
dezembro, tendo contado com a participação de 17 Instituições/Associações;
o

Tarde de Animação Solidária – no âmbito das comemorações das festividades de natal
e do Leiria Cidade Natal 2018, nos dias 17 e a 18 de dezembro a Câmara Municipal de
Leiria proporcionou uma tarde de animação, dirigida aos seniores, integrados nas
respostas sociais na área da população idosa do concelho, tendo participado 300 idosos
de 25 instituições.

UNIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS
Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN.
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS
Serviço Municipal de Proteção Civil
No âmbito da atividade operacional, o Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria (CMOS)
registou/coordenou 3764 ocorrências envolvendo 3833 vítimas entre os dias 16 de novembro de 2018 a 31
janeiro de 2019.
Durante o período considerado para o relatório de atividades, foram realizadas duas reuniões operacionais,
com a participação da Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, Corpos de Bombeiros Voluntários e Forças de
Segurança (PSP e GNR). Nas reuniões efetua-se o balanço da atividade operacional, com a apresentação dos
dados estatísticos mensais, destacando-se as ocorrências relevantes, realiza-se a análise das condições
meteorológicas e são apresentadas as ações/eventos que se irão realizar nos próximos meses. A
implementação destas reuniões contribuiu para a melhoria do planeamento da atividade operacional, com
reflexos evidentes no aumento da eficácia e eficiência da atuação dos diversos agentes intervenientes nas
ocorrências.
Comissão Municipal da Defesa da Floresta
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, no dia 28 de novembro, com a
seguinte ordem de trabalhos: atividade operacional 2018 – período crítico de incêndios florestais; Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – ponto de situação; atividade do GTF e apresentação dos
dados da fiscalização realizada pelas Forças de Segurança (GNR e PSP), no âmbito da Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
Comissão Municipal de Proteção Civil
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, no dia 28 de novembro, com a seguinte
ordem de trabalhos: apresentação da atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de
Leiria – 2018; ponto de situação dos Planos de Emergência de Proteção Civil e apresentação dos dados de
segurança, pelas Forças de Segurança (GNR e PSP), nas vertentes da criminalidade, acidentes rodoviários e
videovigilância no ano de 2018.
Conselho Municipal de Segurança
Realizou-se uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, no dia 28 de novembro, com a seguinte ordem
de trabalhos: apresentação da atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria –
2018 e apresentação dos dados de segurança, pelas Forças de Segurança (GNR e PSP), nas vertentes da
criminalidade, acidentes rodoviários e videovigilância no ano de 2018.
Projeto “Dá a Mão à Proteção”
Ao longo deste período foram realizadas as seguintes ações de sensibilização:
Data
16-11-2018
30-11-2018
10-12-2018
16-12-2018

Local
Quartel BML
Atemphar
Quartel BML
Quartel BML

Ação
Visita e ação de sensibilização

Publico Alvo
Crianças + Adulto

Participantes
09

Ação de sensibilização
Visita e ação de sensibilização
Visita ao Quartel

Adultos
Alunos + Professores
Crianças + Adultos

08
28
17
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Projeto “Sempre Consigo” – Apoio aos Idosos
Ao longo deste período foram realizadas as seguintes ações de sensibilização:
Freguesia
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Marrazes e Barosa
Parceiros e Azoia
Total

N.º de visitas
28
10
08
46

N.º de idosos
14
05
04
23

Planos de Segurança
No período considerado foram emitidos pareceres aos seguintes eventos com Planos de Segurança: Festival
do Chícharo, Santa Catarina da Serra; X-Mas Night Trail, Arrabal; Leiria Cidade Natal, Leiria; Passagem de Ano,
Pedrógão e Passagem de Ano, Leiria.
Reuniões, Treinos e Simulacros:
 Presença e observação ao exercício interno do Hotel Ibis Leiria; presença e observação ao simulacro
da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Leiria;


Reunião de sensibilização promovida pela DIJEB aos diretores e docentes dos Agrupamentos de
Escolas do concelho;



Reunião conjunta, no dia 29 de janeiro, com os presidentes de Freguesia (ou seus representantes),
forças de segurança (GNR e PSP) e a DIPCB, com a seguinte ordem de trabalhos: Ações de Defesa da
Floresta Contra Incêndios – sensibilização e fiscalização; vespa velutina; Programa “Aldeia Segura,
Pessoas Seguras”; Ações de sensibilização da DIPCB e Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil – levantamento/atualização de meios e recursos.

Vistorias de Segurança:
 Vistoria a muro em risco de queda, Leiria; vistoria casa devoluta, Vidigal de Cima;
 Vistorias Equipa Multidisciplinar CML (ULD) – Alojamento Local, Leiria; Alojamento Local, Marrazes;
Comércio Local, Leiria (2 locais) e Alojamento Local, Telheiro.
Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício
Foram emitidos 06 pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos.
Gabinete Técnico Florestal (GTF)
 Gestão de Combustível
o Notificações: Procedeu-se à identificação e notificação de 125 proprietários de terrenos para que
procedessem à ação de gestão de combustível;
o Entradas: Durante o período em apreço registaram-se 44 pedidos à autarquia para
regularizar/verificar as ações de gestão de combustível;
o Terrenos Limpos: Foram concluídos com sucesso, em termos de realização de gestão de
combustíveis, 167 processos.
 Ações de arborização
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, na redação atual, que estabelece o regime jurídico a
que estão sujeitas as ações de arborização e rearborização, o Gabinete Técnico Florestal emitiu pareceres para
28 pedidos de autorização para as referidas ações, solicitadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, ICNF. Dos pareceres emitidos, 19 foram favoráveis às ações de (re)arborização e 9 desfavoráveis.
 Vespa velutina
Os Bombeiros Municipais de Leiria procederam ao extermínio de 55 ninhos de vespa asiática, com a seguinte
distribuição por freguesias: Amor, 1; Arrabal, 1; Bidoeira de Cima, 1; Caranguejeira, 4; Colmeias e Memória,
2;Leiria, Pousos Barreira e Cortes, 18; Maceira, 1; Marrazes e Barosa, 8; Milagres, 2; Monte Real e Carvide, 3;
Monte Redondo e Carreira, 3; Regueira de Pontes, 3; Santa Catarina da Serra e Chaínça, 1; Santa Eufémia e
Boa Vista, 4; Souto da Carpalhosa e Ortigosa, 3.
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 Vazios Urbanos
Durante o período considerado foi realizada a limpeza de terrenos com matos e silvas em 9 propriedades do
município, distribuídos pelas freguesias de: Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; Monte Redondo e Carreira.
 Limpezas coercivas
Foram realizadas ações de limpeza coerciva, em cumprimento do Decreto-lei n.º 124/06, de 28 de junho, na
redação atual, na freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

Leiria, 8 de fevereiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Raul Castro
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