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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/sessões, 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
1.1.1. Recrutamento e seleção de pessoal:
No que respeita ao recrutamento importa realçar:
a)
Está a decorrer o prazo de apresentação de candidaturas do procedimento concursal para o
recrutamento/seleção de 3 técnicos superiores (área arquitetura);
b)
Foi submetida à apreciação e aprovação do Executivo Municipal a abertura dos procedimentos
concursais a seguir elencados:
i)
Um técnico superior na área do design;
ii) 10 assistentes técnicos na área administrativa;
iii) 3 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área da animação cultural);
iv) 4 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área da construção civil);
v) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área jurídica);
vi) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área de mediador orçamentista);
vii) 2 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área da metrologia);
viii) 2 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área da topografia);
ix) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao
ensino secundário, na área turismo);
c)
Paralelamente, iniciou-se o procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento de
titular de cargo de direção intermédia de 2.º, de Chefe da Divisão de Contratação Pública da Câmara
Municipal de Leiria.
d)
Ainda na área do recrutamento, foi efetuado o acolhimento a uma técnica superior da área de
assessoria de comunicação e de um especialista de informática.
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1.1.2. Vencimentos:
a)
Atualização, com efeitos a janeiro de 2019, da base remuneratória da administração local, para o
montante de 635,07€.
b)
No decurso do mês de março, foram elaborados e submetidos na plataforma da Direção-Geral das
Autarquias Locais, os 35 quadros do Balanço Social, com referência a 31 de dezembro do ano anterior e foram
apurados todos os custos com pessoal afeto aos equipamentos culturais, desportivos, ambiente e bombeiros
relativos ao ano de 2018, para preenchimento do inquérito ao financiamento público das atividades culturais,
recreativas e desportivas das Câmaras Municipais.
1.1.3 Assiduidade
a)
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.
b)
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.
1.1.4 Outras áreas
a)
No âmbito do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação da Pessoas com Deficiência e Incapacidade,
foram celebrados, com efeitos a 1 de abril de 2019, 4 contratos de emprego apoiado em regime de mercado
aberto.
b)
Em 11-03-2019 iniciou funções, nos Espaços Verdes, um trabalhador em Regime Aberto no Exterior
(RAE), do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens), ao abrigo do Protocolo celebrado com a Direção Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais.
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
18

Apoio Técnico-Jurídico

Contraordenações

Iniciados

0

Iniciados

30

Terminados

0

Movimentados
Decisões
Execuções judiciais
Impugnações judiciais
Coimas pagas

189
89
4
1
30

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

17
2
17
0
0
0

2–Á R E A A D M I N I S T R A T I V A
Serviço de Execuções Fiscais
Instauração
Citações e Notificações

€8.588,22
144

Pagamentos

89 PEFs

Valor cobrado

€6.408,22
Serviço de Expediente Geral

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

€532,50

Emissão e revalidação de cartões de residente

€270,60

Emissão de plantas de localização

€184,86
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Serviço de Atendimento ao Público

Balcão por serviço

A

B

C

D

E

F

Urbanismo

Atendimento

Arquivo Municipal

Geral

(sala de leitura)

GIP –

GAS –

Atendimento

Gabinete de

Gabinete de

Prioritário

Inserção

Ação Social

Profissional
Nº atendimentos

2998

1896

779

1

676

91

00h17m00s

00h11m00s

00h14m00s

Sem dados

00h15m00s

00h09m00s

00h28m00s

00h18m00s

00h12m00s

Sem dados

00h28m00s

00h03m00s

Tempo médio de
atendimento
Tempo médio de espera

DIVISÃO DE INFORMÁTICA
No decorrer das atividades regulares, levadas a cabo por esta divisão, salientamos as seguintes:
a)
Análise e descrição das implicações de uma eventual deslocalização de serviços para o edifício antigo
da Cooperativa Agrícola de Leiria e Marinha Grande;
b)
Implementação da infraestrutura de suporte e instalação das novas aplicações de gestão de urbanismo;
c)
Instalação dos postos de trabalho para os utilizadores das novas aplicações de gestão de urbanismo e
apoio na utilização das mesmas;
d)
Preparação da renovação do alojamento do sítio web do Município;
e)
Participação em reuniões de trabalho na CIMRL, no âmbito dos projectos Cloud@CIMRL e
Educa@CIMRL e desenvolvimento dos mesmos no Município – Plataforma web de gestão de educação e APPs
dos Municípios;
f)
Apoio às Juntas de Freguesia na instalação e inauguração dos “Espaços cidadão”;
g)
Dinamização e acompanhamento de apoio em posto de trabalho, na utilização de aplicações de gestão
autárquica;
h)
Substituição de APs (access point) para melhoria de acesso ao sinal Wi-Fi (LeiriaRegiaoDigital) em zonas
de acesso público em diversos edifícios municipais (BMALV, Mercado Sant’Ana, Paços de Concelho, …);
i)
Apoio integrado na equipa dinamizadora do Orçamento Participativo;
j)
Colaboração no projeto social Viver Melhor - Bairro Sá Carneiro;
k)
Apoio técnico de suporte ao funcionamento do sistema de videovigilância do Centro Histórico;
l)
Alterações e adaptações de vários postos de trabalho, em função da mobilidade interna de alguns
trabalhadores;
m)
Atualização contínua da informação disponibilizada na página Web do Município;
n)
Acolhimento e acompanhamento de vários estagiários de escolas do Concelho (ESDS, EPLeiria, ESTG e
IEFP);
o)
Suporte contínuo ao funcionamento das aplicações de gestão autárquicas, com a realização de variadas
atualizações.
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
No período em análise o serviço de contratação pública desenvolveu a sua ação em torno dos seguintes
procedimentos de contratação pública:
N.º de processos
Proc. Concluídos

Proc. Em curso

Reclamações /
Recursos
hierárquicos

Total

2

1

0

3

Ajuste Direto, Regime Simplificado

323

24

0

347

Ajuste Direto, Regime Geral

8*

7

0

15

Contratação excluída
Bens e serviços

3

Empreitadas

Consulta Prévia

8

7

0

15

Concurso Público

7

6**

1

14

Acordo Quadro

5

0

0

5

Concurso de conceção

0

0

0

0

Concurso limitado por prévia
qualificação

0

0

0

0

Ajuste Direto, Regime Simplificado

3

0

0

3

Ajuste Direto, Regime Geral

1

0

0

1

Consulta Prévia

1

4

1

5

Concurso Público

6

14

1

21

Concurso de conceção

2

1

0

0

323

24

0

0

TOTAL:

429

Concurso limitado por prévia
qualificação

(*) Inclui, para o período em análise 5 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais concluídos.
(**) Inclui, para o período em análise, 3 concursos públicos internacionais, em curso

Neste período foram apresentadas observações (tipo reclamação) em sede de audiência prévia, pelos
seguintes concorrentes:
- «MREDIS, Lda.» - Reclamação relativa ao Relatório Preliminar, no âmbito do procedimento por Concurso
Público n.º 04/2019/DICP - Aquisição de material para a sala de recobro do Canil Municipal;
- «Riportico – Engenharia, Lda.» - Reclamação relativa ao Relatório Preliminar, no âmbito do procedimento
por concurso público n.º 07/2019/DICP –T – 48/2018 – Fiscalização, monitorização, controlo arqueológico,
controlo ambiental e coordenação da segurança da empreitada para a execução de infraestruturas para os
acessos mecânicos ao Castelo de Leiria - PEDU.
1.3.2

- Área dos Armazéns e controlo de contratos
a) Em relação ao armazém 1, foram desencadeados 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;
b) A realização de todos os procedimentos referentes ao inventário relativo ao mês de Março do ano
em curso no armazém 1;
c) A continuação do trabalho inerente às contagens e inventário dos bens afetos ao armazém 2,
tendo sido efetuado o Inventário do mês Março.
Unidade de Licenciamentos Diversos
1.5.1 - Ações relevantes
a) A Unidade de Licenciamentos Diversos (ULD) continua 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. Foram apresentadas propostas dos
indicadores na área do turismo que consideraram que melhor se ajustavam à realidade do Município;
b) Na qualidade de gestor do contrato de mobiliário urbano nº 123/2018 em 13/11/2018 entre o
Município de Leiria e a JCDecaux, e de modo a dar cumprimento ao disposto no n.º 2 da cláusula 11.º do
Caderno de Encargos, a ULD procedeu à análise e avaliação das localizações respeitantes aos locais de
instalação do mobiliário urbano e das fichas técnicas dos equipamentos propostas pela concessionária. Nesse
âmbito, e com o intuito de dirimir os problemas e as dificuldades em benefício de ambas as partes, a ULD
disponibilizou um técnico competente para deslocação aos locais para acompanhamento pessoal à
concessionária, para resolver/clarificar as questões detetadas e levantadas em sede da avaliação efetuada;

4

c) A ULD tem disponibilizado o técnico afeto à UO para proceder a vistorias e avaliações extras à
Unidade, nomeadamente aquelas a realizar conjuntamente com a Divisão de Gestão Urbanística (DIGU) bem
como as executadas no âmbito da CAPIC no seguimento do despacho n.º 35/2019 de 14 de fevereiro;
d) A UO encontra-se a participar/colaborar no processo de preparação do Regulamento dos Horários
de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação Serviços no Concelho de Leiria,
nomeadamente na análise das sugestões apresentadas em sede de audiência pública, em colaboração com o
pelouro do Ambiente e Saúde;
e) Por iniciativa da Divisão de Ambiente Saúde (DIAS) a ULD participou em trabalhos intentados por
aqueles serviços com o intuito da otimização dos procedimentos internos relativos à gestão dos processos de
queixas de incomodidade associada ao ruído gerado por atividades permanentes e temporárias, tendo ficado
previsto que, em caso do operador económico não cumprir com requisitos indicados para evitar a
incomodidade e/ou não for possível obedecer às regras impostas por inviabilidade do edifício, o assunto será
direcionado para a ULD de modo a desencadear um procedimento para a restrição de horário de
funcionamento do estabelecimento em causa;
1.5.2 - Desempenho de atividades – No período considerado, foram desenvolvidas as atividades constantes
no quadro seguinte:
Tipo de
operação

Publicidade

OEP

Táxis

Ciclomotor

RJACSR

Alojamento
Local

Eventos/
Ações
promocio
nais

37

20

7

14

46

9

52

44

0

0

0

0

Registo de
pedidos
Registo de
pedidos
de
renovação
/Prorrogações

Espetáculos e Divertimentos Públicos
Recinto
Improvisado/
Diversão Provis

Recinto
Itinerante

Prova
Desportiva

Licença
Especial
Ruído

Autorizações
Fogo

23

5

1

11

23

3

0

0

0

0

0

0

1.5.4 - Receita – A Unidade Orgânica gerou, através das várias áreas de atuação, um total de receita de
€56.642,30, conforme seguinte discriminação:
Origem da receita

Valor cobrado (em
€)

Emissão/prorrogação de alvarás de licenciamento de publicidade

38.173,84

Licenciamento de ocupação de espaço do domínio público Municipal

8.236,45

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

536,72

Alvarás de licença especial de ruído

1.237,14

Licenças de táxi

299,18

Certidões de ciclomotores

204,85

RJACSR

3.768,79

Alojamento Local

202,04

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:


T-07/2019 REPARAÇÃO DE Infraestruturas danificadas no parque de Campismo da Praia do Pedrogão,
devido aos danos causados pela Intempérie “Leslie”;



T-08/2019 Requalificação do pavimento viário da EN-356-1, no troço compreendido entre IC2- Azoia e a
rotunda dos bombeiros;
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T-09/2019 Aquisição de serviços para fiscalização, monitorização controlo ambiental e coordenação de
segurança da empreitada para a construção do pavilhão municipal inclusivo das cortes;



T-10/2019 Aquisição de serviços para fiscalização, monitorização, controlo ambiental e coordenação de
segurança de empreitada para a reabilitação do percurso Polis, Leiria;



T-11/2019 Elaboração de Estudos e projetos para a beneficiação da estrada do Lis- Cortes 356-2 no
troço entre o KM 6+400 e KM 6+539 Cortes;



T-12/2019 Empreitada para execução dos trabalhos de manutenção e limpeza das redes secundárias de
faixas de gestão de combustível: Amor, Arrabal, Coimbrão, Maceira, leiria, Pousos, Barreira, Cortes,
Marrazes, Barosa, Monte Real, Carvide, Parceiros. Azoia, Stª Catarina e Chainça;



T-14/2019 Aquisição de serviços para execução de levantamentos topográficos no Souto da Carpalhosa;



T-15/2019 Requalificação e Beneficiação de diversos arruamentos no Concelho de Leiria;



T-16/2019 Execução de marcações rodoviárias com pintura a quente em spray plástico e termoplástico
nas vias municipais;



T-17/2019 Aquisição de Bombas para reforço de captação no Arrabal de Áquem (margem direita) para
rega das zonas verdes envolventes;



T-18/2019 Execução de sistema de drenagem de águas residuais domésticas naos sanitários públicos do
Mercado Levante- Leiria;



T-19/2019 Elaboração de projetos de execução para alargamento do Pontão e passeios na EM 349-1;



T-20/2019 Beneficiação de Espaços de Jogos e Recreio dos estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1º
Ciclo do Concelho de Leiria;



T-21/2019 Beneficiação dos passadiços em madeira de acesso ao areal da Praia do Pedrogão;



T-22/2019 Execução infraestruturas para rede IP e drenagem Pluvial na avª Igreja, rua dos voluntários e
rua da feira, rua vale no troço entre a rua alto Esp. E rua Salgueiros – Bajouca;



T-23/2019 Execução Infraestruturas para rede IP, drenagem pluvial, e rua Stª Catarina no troço entre
rua jardim das Oliveiras e rua jardim –Stª Catarina Serra;



T-24/2019 Requalificação passeios no âmbito das acessibilidades e mobilidade para todos na rua
General Norton de Matos – Leiria;



T-25/2019 Requalificação da pista de atletismo;



T-26/2019 Alargamento do Parque de Estacionamento junto à Piscina Municipal de leiria para
deslocação do Mercado levante;



T-27/2019 Elaboração de projetos de Requalificação na rua de leiria – Monte Real;



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 Almuinha Grande (PEDU);



T -53/2015 – Reabilitação dos Edifícios do Mercado de Leiria – obra consignada;



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



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 execução;



T- 20/2017 – Reabilitação dos Edifícios do Mercado de Leiria – consignada;



T-28/2017 | Requalificação da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira – Substituição de Vãos – Leiria;



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 – 05/2018 - Substituição da conduta principal da rede de rega da urbanização de sta Clara União de Freguesias
de Parceiros e Azoia;
T- 06/2018 – Execução e Manutenção de Passeios me Pavimentos em Calçadas e Lagetas de Betão no
Concelho de Leiria;




T – 12/2018 – Execução de orçamento participativo de 2017/2018 – Empreitada de execução de projetos –
Proposta n.º 7 EB1 A-dos-Pretos/maceira – Proteção móvel do recreio coberto;



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 - 36/2018 | Empreitada para a execução de intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas
pelos incêndios florestais de 2017;




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



T- 56/2018 – Rotunda da Malaposta – Barreira;



T- 57/2018 – Rotunda em Regueira de Pontes, Barosa e Ortigosa;



T-61/2018 | Requalificação do Largo Afonso Lopes Vieira e construção de passadiço metálico pedonal sobre o
rio Lis – Cortes;



T- 65/2018 – Reparações no edifício nascente do Mercado Municipal para a instalação do mercado transitório –
em fase de consignação;
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T -70/2018 - Trabalhos de reparação, adaptação e conservação de gatil do centro de recolha oficial de
Leiria T- ;



T-74/2018 | Construção de abrigos rodoviários em diversos locais do Concelho de Leiria.

Elaboração de estudos diversos
 Elaboração do procedimento para pavimentações de 2019.
Toponímia nos agrupamentos e freguesias:
 Toponímia em várias Freguesias do Concelho.
DIOM - Divisão de Obras Municipais e GEP - Gabinete de Estudos e Projetos
Elaboração, acompanhamento e coordenação de:
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 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-60/2016 Requalificação do sistema viário da Avª. Heróis de Angola: desenvolvimento do Projeto de
Execução: questões técnicas do projeto de execução. Elaboração do dossier descritivo e justificativo
sobre rede de estacionamentos urbanos e dossier sobre usos e proprietários do eixo central da av. H.
Angola;
 T-60/2018 Elaboração de projetos de execução da cobertura parcial da Avenida Heróis de Angola;
reuniões de articulação técnica inter-serviços e reuniões de executivo;
 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;
 Projeto complementar de proposta de zonamento de serviços após obra;
 Elaboração de dossier de transferência de serviços durante a obra, e serviços transferidos
definitivamente;
 T-23/2017 Concurso do Centro de Atividades Municipal de Leiria – projeto de licenciamento, em
desenvolvimento: articulação com as entidades/equipa projetista;
 T-34/2017 Villa Portela (projeto de execução em desenvolvimento, aguarda relatório preliminar);
 T-25/2017 Construção do Polidesportivo das Cortes - articulação com o Comité Paralímpico e Instituto
Português do Desporto e outras entidades: projeto de execução em fase terminal;
 T-76/2016 Requalificação do Percurso Polis : projeto de execução em fase terminal;
 T-46/2017 Requalificação da Praça Rodrigues Lobo;
 T-72/2016 Requalificação da Rua Dr. José Alves Correia (estudo prévio em fase terminal);
 T-9/2018 Parque Empresarial de Monte Redondo: estudo prévio aprovado e programa preliminar em
desenvolvimento;
 T-63/2018 Mapping 3D – dossier av. H. Angola terminado; outros levantamentos em desenvolvimento;
 T-43/2018 e T- 44/18 Ampliação e Requalificação dos 2 postos da GNR: aguarda-se parecer do MAI e
execução de pareceres à APA;
 Preparação de dossier para mapeamento de 5 novos Centros de Saúde - levantamentos topográficos e
cadastrais, para execução de futuro programa preliminar;
 Acompanhamento de todos os processos de contratação pública, como Júri de procedimento, através
da DICP;
Orçamento Participativo
 Orçamento Participativo 2019/20 – plano de comunicação anual ativado e período de apresentação de
propostas (15 março a 14 maio);
 Monitorização do ciclo de 2018/19, elaboração de projetos;
 Monitorização do Ciclo OP 2017/18: conclusão dos projetos para futuro procedimento;
 Articulação com a Rede Portugal Participa para harmonização e informação nacional e Gestão do
endereço de email do “Orçamento Participativo”;
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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.
Outros projetos:
 Centro Escolar dos Marrazes | EB’s – acompanhamento técnico em obra, nas escolas de Bajouca,
Caxieira, Bidoeira e Machados (GEP);
 Mercado Municipal de Leiria: Colaboração na preparação do procedimento de reparação do Mercado
Transitório – Nascente (GEP);
 T- 14/18 - Remodelação e Alteração do Centro Azul da Praia do Pedrogão (projeto de arquitetura); em
procedimento concursal;
 Edifício da antiga Caixa Agrícola: Ampliação/Alteração/Adaptação do edifício para instalação do arquivo
municipal, sala da Assembleia Municipal (GEP);
 T- 16/2017 - elaboração de projetos para a requalificação de duas salas de espetáculos no edifício do
antigo paço episcopal, Leiria (GEP);
 Construção do J. I. e Requalificação da E.B.1 dos Capuchos – projeto suspenso;
 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);
 Largo do Paço – Caranguejeira;
 Mercado Santana: validação de áreas das lojas pertencentes ao domínio privado municipal;
 Monitorização do estudo sobre propriedade horizontal do Estádio (dossier Finanças).
Se ct o r de M o bi l id a de e T râ n s it o
 Análise e parecer técnico de processos de obras particulares e de Loteamento solicitados pelo DPGU;
 Análise e parecer técnico sobre pedidos de ocupação da via pública e avaliação dos Projetos de Sinalização
Temporária, referentes a: Entidades Publicas; Empreitadas Municipais; Ocupação de espaço público afeto a
processos da DPGU e DIDEA;
 Análise e parecer técnico sobre processos de licenciamento de publicidade e Ocupação de Espaço Público,
solicitados pela Unidade de Licenciamentos Diversos;
 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;
 Colaboração técnica na análise de situações viárias e avaliação da segurança rodoviária e mobilidade nas
Freguesias do Concelho;
 Apoio e acompanhamento técnico da Brigada de Sinalização Viária afeta à DiMC;
 T-71/2018 - “Execução de trabalhos para Instalação de Sistemas de Sinalização Automática de Trânsito
na Estrada dos Marinheiros”;
 T-16/2019 - “Marcações Rodoviárias com Pintura a Quente em Sprayplástico e Termoplástico nas Vias
Municipais do Concelho”;
 Contrato de Fiscalização dos Parques de Estacionamento, apoio a eventos de segurança, vigilância de
mercados e feiras de Leiria e pareceres vinculativos;
 T – 60/2017 - Requalificação urbana da estrada de Casal dos Matos – Pousos – União das Freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes ”;
 T – 64/2016 - Requalificação da rua Barão Viamonte (rua Direita) e rua dos Mártires” – Leiria – União
das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes”;
 T – 48/2015 – Jardim de Almuínha Grande” – Leiria – União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes”;
 -Avaliação e parecer técnico de projetos desenvolvidos pelo ML, no âmbito da mobilidade e segurança
rodoviária;
 T-72/2016 – Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva”;
T-60/2016 – Elaboração dos Projetos de Execução das infraestruturas – sistema urbano do eixo
comercial e envolvente da avenida heróis de angola (pedu)”;
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T – 76/16 – Elaboração de Projetos para o Percurso POLIS- Leiria”;
T – 49/18 – Requalificação da Avenida da Comunidade Europeia - Leiria”;
Acompanhamento da Obra referente ao Processo URB 01/17 - TELHABEL EDIFICADO - LM Leiria URB e
Processo 534/17 (LEROY MERLIN);
Apoio técnico no âmbito do Contrato de Concessão de Uso Privativo do Domínio Público do Município
de Leiria para Instalação e Exploração Publicitária de Mobilidade Urbano;
Avaliação e Validação dos locais para instalação de Abrigos de Passageiros, incluindo visita técnica;
Avaliação e Validação dos locais para instalação de Mupi’s, incluindo visita técnica;
Colaboração técnica na proposta de Carta Educativa e Plano de Transportes Escolares do Município de
Leiria;
Elaboração de proposta de Questionário de Transporte Público em conjunto com a DIPOET, com o
objetivo de ser distribuído pelo ensino Básico e Secundário no Concelho de Leiria;
Gestão e Manutenção do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana e Parque de Estacionamento
da Fonte Quente, incluindo;
Gestão dos recursos humanos afetos aos parques;
Análise e apreciação de pedidos de contrato de avenças mensais;
Estacionamento Tarifado à Superfície – Parcómetros;
Análise e atualização de rendas e tarifários;
Análise, parecer e emissão de cartões de residentes das zonas de estacionamento de duração limitada;
Gestão do contrato de prestação de serviços da PSP;
Apoio e colaboração com a DiDE na gestão do contrato de prestação de serviços da GNR.

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Máquinas e Viaturas




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.

Oficinas
Os Setores de Oficinas (Carpintaria, Serralharia, Eletricidade e Canalização) efetuaram diversos
trabalhos para a conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e jardim-de-infância.
O Setor de Eletricidade efetuou ainda a reparação e manutenção dos semáforos do concelho
(quinzenalmente) e manutenção da iluminação cénica de edifícios, monumentos e da iluminação pública do
percurso Polis.
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: LeiriArtes, Feira do Livro 2019, Apontamento Gastronómico no Mercado Santana,
1.º Meeting Internacional de Leiria, Festival de Sopas, Ciclo de Conversas – Diálogos com a Música, Leiria:
Rede Capital Europeia; Carnaval, Gala do Desporto de Leiria 2019, “Tattoo Art Leiria”, Semana Académica, Dia
da Árvore, Serenata da Trovantina, Ronda Poética 2019, exposição de pintura de Marina Mourão, exposição
de pintura de António Olaio, exposição “Espessura Longa”, exposição de Carlos Relvas, entre outras iniciativas.
Este setor também dá apoio nos transportes e mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados por vários
sectores do Município.
Conservação de Vias e Obras de Arte
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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 os trabalhos na Freguesia de Maceira e união de freguesias de St.º
Eufêmea e boa Vista;
A saber (Freguesia de Maceira) = Montante de 58.633,08€.:
- Rua da Indústria;
- Rua das Achadas;
- Rua do Casal;
- Rua do Outeiro da Pedra;
- Travessa dos Vergais;
União de freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista = Montante de 63.314,39€.:
- Rua do Pinheiro;
- Rua do Valinho – Bregieira;
- Rua da Biquita;
- Rua da União de Freguesias.

Conservação de Edifícios
 Reparação de bancos em alvenaria, regularização do pavimento e pintura de paredes na Av.ª Sá
Carneiro (Marrazes);
 Reparação de colector de esgotos no Bairro Cova das Faias;
 Abertura de orifícios e construção de maciços para colocação de equipamentos de desporto na Urb.
Do Brejo;
 Colocação de painéis de madeira na Praia do Pedrógão.
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.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
Operações urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 68 projetos de arquitetura, 82 de especialidades, 50
alterações/obras, 1 alteração loteamento, 5 alterações/uso, 6 comunicações prévias, 10 informações prévias e 72
autorizações de utilização.
Emissão de alvarás, admissões de comunicações prévias e certidões: 66 alvarás de obras emitidos, 42
autorizações de utilização, 1 comunicação prévia, 96 licenças(outras) e 184 certidões/declarações emitidas.
1. Estudos, Projetos, Planos e SIG
3.ª Alteração do PDM
- Realização da conferência procedimental; Elaboração do relatório de ponderação do parecer da reunião da
conferência procedimental; Convocação das entidades para a reunião de Concertação, destinada à emissão do
parecer final; Introdução dos documentos na plataforma da PCGT para a realização da Reunião de
Concertação.
PP S. Romão/Olhalvas – acompanhamento
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- Apoio na análise da proposta de não suspensão do PP relativa à intenção de construção de uma rotunda de
acesso a S. Romão na Variante Sul. Análise e fornecimento de indicadores relativos à situação da REN na área
do PP de S. Romão/Olhalvas face à delimitação operada com a revisão do PDM.
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 Recolha
e tratamento da informação enviada pelas Unidades Orgânicas; Estruturação e análise da informação;
Elaboração do Relatório.
PMDFCI
Execução das correcções das Áreas Edificadas Consolidadas na sequência da analise das zonas de dúvidas
enviadas pela equipa para validação das referidas áreas.
Classificação Áreas Urbanizáveis
Preparação dos elementos para reunião de 7 de março com as Juntas de Freguesia relativas à áreas
urbanizáveis - elaboração de apresentação.
Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas (RERAE)
- Conclusão do relatório e peças desenhadas no âmbito da alteração da REN ( arts. 16 e 16-A) e contabilização
de áreas por tipologias; Preparação de todos os anexos das explorações, da Memória Descritiva e justificativa
da REN; Introdução de nova exploração do RERAE.
REN
Preparação dos elementos para publicação 1ª correção material da REN para corrigir um lapso na carta da
REN aprovada em 2016.
Carta Educativa
- Desenvolvimento de dois questionários para os alunos do ensino Básico, Secundário e Profissional, tendo
como objetivo a cocola de informação e diagnóstico para elaboração do Plano de Transporte Escolar para o
ano letivo 2019/20 (art.º 17.º do Dec-lei n.º 21/2019). Inicio da atualização dos elementos de enquadramento
e caracterização do concelho.
Infraestrutura verde e azul
- Projeto de requalificação do moinho do papel: elaboração do caderno de encargos; elaboração de plano de
preparação do terreno, medidas cautelas, planta de situação e trabalhos preparatórios; elaboração de
resenha histórica. atualização e melhoramento do caderno de encargos tipo de projeto: economia circular e
verde, sanidade, técnicas e materiais de construção.
Candidaturas a Projetos Europeus
- Preparação de candidatura do projecto “UrbSecurity - from Planning to urban security” a submeter ao
URBACT III - Action Planning Network, 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 proposta de Lei n.º 148/XIII/3.ª (GOV) - Aprova a primeira revisão do
Programa Nacional do Ordenamento do Território;
- Monitorização do Plano Diretor Municipal em vigor, no âmbito de apoio aos serviços municipais e entidades
externas;
- Resposta ao Inquérito promovido pela ANMP com o objetivo de obter dados caraterizadores dos Municípios
em matéria de Sistemas de Informação Geográfica;
- Elaboração de Informações para emissão de certidões sobre obrigatoriedade de licenças de construção;
- Elaboração de Informações para emissão de certidões sobre novas escolas de condução e mudanças de
instalações;
- Proposta de melhoria de procedimento na salvaguarda do Patrimóneo Arboreo do Concelho;
- 113 atendimentos presenciais para esclarecimentos sobre o PDM;
- 30 certidões Usos, Condicionantes e Dervidões/ Dominialidade/Informações;
12

- Emissão de informações sobre dados censitários e estatísticos.
Exposição sobre a evolução urbana da cidade de Leiria
- Inventariação, selecção e preparação de conteúdos, tendo em vista um guião para uma exposição sobre a
evolução urbana da cidade de Leiria a montar em 2020.
Efeméride dos 150 anos do nascimento de Ernesto Korrodi a realizar em 2020, nascido em Zurique em 31 de
janeiro de 1870.
Recolha de informação que permita fundamentar a elaboração de proposta de programa a apresentar ao
executivo de forma a promover em 2020 a comemoração da efeméride dos 150 anos sobre a data do
nascimento de Ernesto Korrodi.
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;
- Ligação AIRC - SIG - Conclusão da migração dos layers 'Cadastro de processos' e 'Loteamentos' conforme
trabalho desenvolvido em obras particulares na sequência da implementação da nova plataforma AIRC e sua
ligação;
- Recursos Geológicos- Conclusão da atualização da Informação referente aso Recursos Geológicos disponível
na intranet na aplicação “Recursos Geológicos e Hidrografia “;
- Atividades económicas – conclusão da estrutura da base de dados e conclusão das Fichas e Formulário para
posterior trabalho de campo e inquérito aos empresários;
- Em curso a atualização da informação na base de dados dos Loteamentos, etendo até ao momento sido
actualizados 350 loteamentos; Continuação com a alteração/rectificação dos limites dos loteamentos e das
áreas de cedências;
- Em curso a atualização da base de dados da Toponímia e nº de polícia;
- 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; Criação de fichas
de localização por plano, estudo ou projecto e disponibilização para inserção em SIG:
\\share\DIPOET\21_PLANOS_ESTUDOS_PROJETOS. Trabalho em curso e actualização;
- Início da Actualização dos Equipamentos Educativos na Aplicação disponível na Internet e Intranet;
- Início do desenvolvimento da aplicação e das bases de dados das empreitadas e processos “T” de Obras
Municipais;
- Início do desenvolvimento de aplicação para acesso aos estudos desenvolvidos no centro Histórico no
âmbito do protocolo IPL- CML.
Cadernos de Encargos
- Elaboração de caderno de encargos para plataforma integrada de gestão de informação geográfica
Municipal, Manutenção, Formação e Apoio técnico Remoto;
- PU de Leiria : Elaboração de calendarização, fluxograma de tarefas e de estudos a realizar e seu
enquadramento legal para a tramitação da elaboração do caderno de encargos do Plano de Urbanização da
Cidade de Leiria.
Organização de Workshop e Comunicação em Eventos Técnico-Científicos
- Organização do WORKSHOP III - CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: CONHECER PARA INTERVIR
que decorreu no dia 28 de março, no âmbito do Dia Nacional dos Centros Históricos, no Centro de Diálogo
Intercultural de Leiria: Igreja da Misericórdia;
- Apresentação de comunicação “Acordo programa entre o IPL e a CML – um contributo para a caracterização
do centro histórico”, no WORKSHOP III - CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: CONHECER PARA
INTERVIR que decorreu no dia 28 de março.
Projetos e Ações em Colaboração com outras Divisões da CML
- Apoio ao nível de desenho técnico assistido por computador nos seguintes projectos: Estádio Municipal,
redefinição de todas as frações (DIOM); Mercado Levante, definição das zonas para venda e suas localizações
(DIDE); Projeto de ampliação do parque de estacionamento a poente das piscinas (DIDE); Mercado Municipal
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de Leiria, proposta para o mercado transitório (DIDE); Plano Pormenor S.Romão/Olhalvas, sobreposição da 2ª
proposta da rotunda entre a Av.ª da Comunidade Europeia e a Rua da Esperança (DIPOET); Parque
Empresarial de Monte Redondo (DIDE);
Ponte Hintze Ribeiro: Pesquisa e fornecimento de elementos relativos à Ponte Hintze Ribeiro, elaborados no
âmbito do Programa Polis (DIEM).
Exposição “Nós”: Colaboração e acompanhamento da realização da conferência proferida em 8 de março pelo
Prof. Arq. Hugo Nazareth Fernandes relativa à obra do Arq. António Varela e integrada nas actividades
complementares da Exposição “NÓS” em exibição no M|i|mo.
Solicitação de apoio pelo Arquivo Municipal - Publicação sobre o aniversário do edifício do Tribunal de Leiria
Parque de Estacionamento do Largo de Infantaria 7: Pesquisa de dados e fornecimento à DIEM de elementos
relativos ao Parque de Estacionamento do Largo de Infantaria 7, construído no âmbito do Programa Polis.
- Preparação dos dados do património e elaboração de plantas com identificação dos terrenos das antigas
escolas (DIF);
- Apoio técnico na consulta e uso das aplicações Munisigweb (DPGU,DHL, DICS, DIOM, DIMC, SFG, DIPCB e
Balcão de Atendimento).
Toponímia 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 Regueira de Pontes, União de Freguesias de Parceiros e Azoia e
da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira) - Continuação;
- Inserção de 600 processos de operações urbanísticas na base de dados das operações urbanísticas;
- Aprovação/retificação de 88 diversos topónimos e respetiva inserção na base de dados da toponímia do
município de Leiria;
- Reuniões da Comissão Municipal de Toponímia;
- Estudo preparatório para o projeto de delimitação dos lugares do Município de Leiria;
- Continuação da análise da base de dados da Toponímia Oficial relativamente aos atributos e geometria de
4811 topónimos para identificação e rectificação de inconformidades.
3.Reabilitação Urbana
Projetos de delimitação de novas ARUs
Elaboração dos projetos de delimitação da ARU de Cortes e da ARU da Barreira – em curso.
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 dezanove pedidos sobre exercício de direito de preferência;
 Emissão de seis pareceres relativamente a processos de obras particulares nas ARUs;
 Elaboração da proposta de deliberação relativa a um pedido para certificação de reabilitação de
edifício para efeitos de benefícios fiscais;
 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 DRCC.
SIG /Reabilitação Urbana
Atualização da base de dados referente às ARU em articulação com a DIPOET.
Trabalhos em colaboração com outras unidades orgânicas
 Participação no grupo de trabalho para a Implementação da nova aplicação de urbanismo;
 Participação no júri do procedimento concursal de recrutamento de dois técnicos superiores avaliação do período experimental – conclusão.
Organização de Workshop e Comunicação em Eventos Técnico-Científicos
 Participação na organização do WORKSHOP III - CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO:
CONHECER PARA INTERVIR;
 Apresentação de comunicação “ Intervir no Edificado do Centro Histórico de Leiria – um caminho”;
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Organização de visitas a dois edifícios reabilitados.

Acompanhamento de estágios de alunos do IPL
Coordenação e acompanhamento dos trabalhos a efectuar por dois estagiários do curso TESP – Técnico
Superior Profissional do curso – condução de obra ( 640 horas)
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA
No período em apreço, para além do acompanhamento das diversas áreas como ação social
escolar, programas de atividades de animação e apoio à família (AAAF), transportes escolares, refeições
escolares, ações a desenvolver no âmbito do Projeto Educativo Municipal (PEM), gestão dos recursos
humanos dos jardins de infância, merece destaque a preparação do processo de transferência de
competências da administração central para o Município, em matéria de Educação, com a constituição de
um grupo de trabalho multidisciplinar com o objetivo de diagnosticar as necessidades do edificado (escolas
básicas do 2.º e 3.º ciclos e escolas secundárias), perceber as implicações financeiras em questão, ao nível das
infraestruturas, fornecimento de serviços externos, apoios e complementos educativos, pessoal não docente,
entre outros. Neste âmbito, realizou-se uma reunião interna para definição da metodologia e estratégias de
intervenção (7 de fevereiro), posterior reunião com os diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas (15 de fevereiro) e nomeação da Diretora do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira
para integração no grupo de trabalho. Durante o mês de março decorreram as visitas às escolas para avaliação
in loco, recolha de informações e esclarecimentos sobre as diversas temáticas. Neste mês de abril encontra-se
em desenvolvimento o processo de análise da informação, tratamento dos dados e elaboração de relatório.
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.
Registaram-se, igualmente, negociações entre o Município de Leiria e as Juntas de Freguesia de
Amor, Arrabal, Maceira, União das Freguesias de Colmeias e Memória, Leiria, Pousos, Barreira e Cortes,
Marrazes e Barosa, Monte Real e Carvide, Monte Redondo e Carreira, Santa Catarina da Serra e Chainça e
Souto da Carpalhosa e Ortigosa, com vista à celebração de contratos interadministrativos para beneficiação
de 25 estabelecimentos de ensino (objeto distinto do dos acordos de execução), cujos valores de intervenção
são de €875.250,00.
No que diz respeito à possível reorganização da rede escolar, o Município solicitou reunião à DGEstE
– Direção de Serviços da Região Centro tendo a mesma acontecido a 11 de março. De igual modo, também a 1
de março tinha havido reunião de trabalho no território do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel e, em
relação ao Ensino Profissional, em 25 de março decorreu reunião de articulação e definição de estratégias
relativamente às ofertas a propor para 2019/20, cuja súmula foi enviada para a CIMRL, entidade interlocutora
junto do Ministério da Educação, tendo acontecido igual reunião nesta estrutura em 1 de abril.
No sentido da melhoria qualitativa do programa de generalização do fornecimento de refeições
escolares, para além da monitorização efetuada pelo Gabinete de Apoio às Refeições Escolares (GARE) e da
validação das ementas escolares, de acordo com as normas emanadas pelo Ministério da Educação, continuou
o processo de preparação do ano letivo 2019/2020, incluindo a intervenção em espaços de refeitórios
(beneficiação ao nível das infraestruturas).
No âmbito da Ação Social Escolar concretizou-se o processo de atribuição de 50 Bolsas de Estudo a
alunos do ensino superior, cuja cerimónia decorreu no Município em 16 de fevereiro. De igual modo, foi dado o
apoio necessário a “Páginas de Música – Associação de Solidariedade e Apoio Social (PM)” na seleção dos
candidatos e nos procedimentos administrativos relativos ao processo de atribuição das 8 bolsas por esta
entidade. No que diz respeito aos transportes escolares, para além da monitorização dos vários circuitos,
foram recolhidos os dados para o plano de transportes para 2019-2020.
Relativamente ao Serviço de Apoio Informático (SAI), concretizaram-se 42 visitas a
estabelecimentos de ensino para resolução de anomalias e / ou ocorrências: Agrupamento de Escolas Rainha
Santa Isabel – Carreira (14), Correia Mateus (3), Caranguejeira – Santa Catarina da Serra (2), Colmeias (5),
Marrazes (11), Domingos Sequeira (2) e D. Dinis (5).
ações:

Com enquadramento no Projeto Educativo Municipal (PEM), destaca-se a realização das seguintes
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1.
“Assembleia Pequenos Deputados” – decorreu no Teatro Miguel Franco, em Leiria, no dia 14
de fevereiro, com a participação de 51 deputados eleitos nas escolas básicas do concelho (público e privado),
numa sessão plenária presidida pelo primeiro secretário da Assembleia Municipal de Leiria, tendo estado em
debate os seguintes temas: “Por uma escola mais saudável”, “Uma escola de todos e para todos” e “Juntos por
uma Leiria melhor”;
2.
Projeto “Desfile de Carnaval 2019” – decorreu na cidade de Leiria, no dia 1 de março, com o
objetivo de apresentar os disfarces e coreografias das crianças, a toda a comunidade leiriense, sendo o tema
deste ano “O Nosso Pinhal”. Participaram 16 estabelecimentos de ensino e 1450 crianças. A animação esteve
a cargo da Orquestra de Percussão do Centro Escolar da Barreira, tendo-se verificado a participação especial
dos alunos do Curso de Educação Social da Escola Monsenhor José Galamba;
3.
“Teatro de Palmo e Meio” – iniciou-se a 18 de fevereiro e irá finalizar a 13 de maio,
envolvendo as crianças de 24 jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico e conta com a
participação dos grupos TE-ATO, GATO e O Nariz;
4.
“Leiria dá um Filme” – realizaram-se duas sessões de cinema português para o 2º e 3º ciclos
do ensino básico em parceria com o Plano nacional do Cinema, o Teatro José Lúcio da Silva e a Escola
Secundária Afonso Lopes Vieira, Agrupamento de Escolas D. Dinis e Agrupamento de Escolas Henrique Sommer,
juntando mais de 600 alunos e professores nestas iniciativas;
5.
Projeto “LEIRINADAR” – Integrado no PEM – Projeto Educativo Municipal, eixo 2, «Saúde e
bem-estar», desenvolvido conjuntamente com a Divisão de Desporto, destinado a crianças do 3.º e 4.º ano de
escolaridade, tem como objetivo a adaptação ao meio aquático, decorreu no 2.º período no complexo de
Piscinas de Leiria, Maceira e Caranguejeira e contou com a participação de 1000 crianças, de 31 escolas;
6.
“Crianças ao Palco” – Com enquadramento na valência "+ cultura nas escolas", pretende
desenvolver e melhorar as competências artísticas, promovendo a prática musical ao nível local, valorizando o
nosso património. Realizaram-se as várias audições em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo,
decorreram os castings e apuraram-se os 14 finalistas para o espetáculo final que terá lugar a 7 de junho de
2019, na Praça Rodrigues Lobo, em Leiria;
7.
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;
8.
“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;
9.
“Plano Inovador 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. As ações
têm incidido junto de 259 crianças, 170 docentes, encarregados de educação e assistentes operacionais,
nomeadamente ao nível da capacitação individual e coletiva;
10.
“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. Neste período estiveram envolvidas no projeto 676 crianças;
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11.
“Instrumentos fixes” – Continuou o projeto que tem como objetivo aproximar a música das
crianças, de forma lúdica e pedagógica, enquanto linguagem universal e potenciadora do desenvolvimento
cognitivo, socio-emocional 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;
12.
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, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria e
PIICIE;
13.
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, com a participação de mais de 500 crianças até à data;
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: “Férias Criativas”, “Festival de Teatro Juvenil”, “Leiria, a nossa cidade”, e “Dia Mundial da
Criança”, entre outros.
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.
No período em apreço, destaque para a Semana da Leitura de Leiria (de 9 a 16 de março, na BMALV,
Bibliotecas Escolares, Biblioteca José Saramago - Instituto Politécnico de Leiria e Biblioteca da Fundação Casa
Museu João Soares) e Feira do Livro 2019, que decorreu no Centro Cultural Mercado Sant`Ana, de 27 a 31 de
março.
O programa da Semana da Leitura de Leiria contemplou mais de 250 atividades, com o tema “Hoje
Leitor, Amanhã Leitor”, em resultado do trabalho em rede das entidades que colaboram na iniciativa,
nomeadamente o Município de Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), a Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) e Rede de Bibliotecas do Concelho de Leiria.
Por sua vez, a Feira do Livro de Leiria registou mais de 5 mil visitantes durante os cinco dias.
Associado ao tema “Somos livres com livros” e com cerca de 24 atividades no programa, o evento contou com
uma diversidade de oferta cultural, que proporcionou novas experiências aos visitantes. Nos três primeiros
dias, a Feira foi visitada por 1700 alunos das escolas do concelho que, para além do contacto com as autoras
Ana Lázaro, Isabel Zambujal e Mafalda Milhões, puderam usufruir de vales oferta, cujo investimento ronda os
8 mil euros e cuja iniciativa pretende promover a formação de leitores. No evento destaca-se o Curso de
Cultura, Literatura e Pensamento Contemporâneo lecionado por Gonçalo M. Tavares (34 participantes), as
presenças de Sérgio Godinho e de Ricardo Araújo Pereira, sendo uma das novidades da edição deste ano a
criação do Espaço «Escritores de Leiria», no qual estiveram presentes nove escritores, além das sessões de
autógrafos realizadas por 15 escritores e ilustradores. Outro dos atrativos foi a exposição “25 de abril, 45
anos”, do fotógrafo Alfredo Cunha, que está patente na Galeria do Mercado de Sant’Ana até 22 de abril e para
os mais novos, a iniciativa “Acampar com Histórias” que possibilitou a dormida a 20 crianças na BMALV. Ainda
no decurso da Feira do Livro, o Município de Leiria em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria e com a
Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes premiou os vencedores do Concurso de Ilustração de
Contos Infantis cujo conto “O Rei Moiro e a Princesa Encantada…” foi escrito por Patrícia Martins.
Destaque, também, para as seguintes atividades regulares da BMALV: “Projeto Leiria a Ler” (catorze
sessões, 243 crianças e 28 adultos), “Bebeteca” (duas sessões, envolvendo 29 crianças e 41 adultos); “Contanos Histórias” na Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria (59 crianças e 106 obras emprestadas) e na Unidade
de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos – UCEP (4 visitas, 25 crianças e 49 livros emprestados); “Hora
do Conto das Famílias” (envolvendo 25 crianças e 26 adultos); “Liga-te à Biblioteca” para 42 alunos inscritos;
dinamização do “Trokakiosque” e visitas guiadas à Biblioteca e à Sala Museu Afonso Lopes Vieira. No âmbito
da “Semana da Leitura”, realizaram-se 6 sessões, tendo com destinatários 26 crianças, 13 adultos e 48
seniores. O Concurso nacional de leitura teve lugar a 21 de fevereiro. De igual modo, no dia 21 de março
17

decorreu a Gala da Poesia, no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, com a presença de crianças do
Agrupamento de Escolas de Colmeias, Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira e Agrupamento de Escolas
de Marrazes. À noite, na BMALV, no serão sobre o Centenário dos Nascimentos de Sophia de Mello Breyner
Andersen e Jorge de Sena (1919-2019), em parceria com a SemprAudaz – Associação Cultural, foram lidos
excertos de poemas destes autores. Estas iniciativas integraram a programação da Ronda Poética 2019.
Realizaram-se também as seguintes apresentações: Ana Kandsmar – “A Lenda do Havn” e “A Guardiã
– O Livro de Jade do Céu” (9 de fevereiro), Júlia Ribeiro – “contos no Terreiro ao luar de Agosto” (8 de março),
Orlando Artur Barros – “Os manuscritos de Leiria” (9 de março).
Estiveram patentes ao público na galeria da BMALV, as exposições: “Cinco jarras impossíveis, onze
rosáceas e um coração”, de Manuela Castro Martins, em fevereiro, e “Mulheres em versos e tintas”, de
Marina Mourão (março). Na sala infanto-juvenil esteve patente a exposição “Reciclagem” (fevereiro e março),
da creche e jardim de infância Superninho.
Decorreram ainda as 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 em fevereiro e março, a BMALV acolheu o
Multipli, um jogo de treino de cálculo mental através da tabuada.
Durante o período em referência, a BMALV esteve aberta ao público 49 dias, num total de 465 horas,
recorreram à mesma 16.054 utilizadores e visitantes, foram emprestados 3.684 documentos (fevereiro e
março), 831 solicitações para acesso à Internet e/ou uso de computador ou tablet, recebeu 62 ofertas de
documentos (livros, revistas e posters) e foram emitidos 173 novos cartões de leitor.
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
Receita bilheteira: €11.805,40| Receita loja: €1.693,80;
Estatística geral - 9151 visitantes/utilizadores, sendo: 35 grupos, num total de 1446 participantes, dos quais
15 grupos obtiveram visita guiada, perfazendo 640 participantes;
Visitas livres – 20 com 806 participantes.
Ocupações
Duas filmagens, uma da Slideshow - produção de vídeo para o Turismo do Centro; uma da Agency Models produção de para o Município de Leiria, totalizando 5 participantes;
Cedência da galeria dos Paços Novos, nos sábados de fevereiro e março a um artista local para pintura do
Castelo e vista sobre a cidade.
2. MIMO
Receita de bilheteira: €552,10| Receita de Loja: €613,60;
Visitantes – 3048 sendo: 23 visitas guiadas com 562 participantes, 1 oficina Curiosa Mente com 17
participantes;
Total de 12 cedências, 9 pagas e 3 gratuitas com um total de 161 participantes;
Exposições
“Nós e os Outros” - 3048 visitantes; “Espessura Longa”– 3048 visitantes; “Mergulho#-20 Anos de Concertos
para Bebés” - 1332 visitantes; “Ronda Poética Suave Crónica de um Espirito Eterno ” - 407 visitantes.
Programação Cultural no âmbito da exposição “Nós e os outros”
1 conferência com 67 participantes; 1 concerto com 67 participantes; 4 visitas guiadas com 114 participantes e
4 visitas livres com 69 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 e para a Leiriagenda; sequenciar o apresentado na Programação para 2019, nomeadamente para as
exposições; programação para a Festa dos Museus.
3. MOINHO DO PAPEL
Estatística geral
Receita de Bilheteira: €658,85| Receita de loja: €176,90;
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Visitantes - 1719 sendo:
Público Livre – 316 visitantes;
Visitas Guiadas – 1084 visitantes, em 35 grupos organizados e 41 visitas guiadas a 319 visitantes como público
em geral.
Oficinas pedagógicas Internas: 60 com um total de 1265 participantes.
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE DIVULGAÇÃO
Elaboração de informações referentes às iniciativas a realizar e referentes às intervenções a realizar no
edifício do Moinho do Papel e informação mensal para a Leiriagenda; realização de serviços educativos e
visitas guiadas; Museus Fora de Portas.
Outras Funções
Serviço de bilheteira e estatística diária; feitura de pasta de papel de algodão e controlo de merchandising;
tratamento de dados estatísticos; acolhimento e apoio a 2 estágios.
EVENTOS, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL (INTERNA E EXTERNA)
Concerto Guitarra Clássica – Parceria com Orfeão de Leiria; Cantar Tradições; Diálogos com a Musica; Ronda
Poética – Apresentação do Livro de “Aquele que não ouvirás mais”; Serões no Moinho – Sessão de Poesia;
Total de 214 participantes.
4. GALERIA ARTE BANCO DE PORTUGAL
Visitantes – 1371.
Exposições
Project Room “Tempo que resta” de Luiz Martins; Caixa Forte “Entre linhas” de Júlia Ferreira Silva; no átrio da
Galeria: “Esculturas em barro de S. José” de Helena do Zé Riscado.
Reuniões com entidades externas – 20.
Projetos de edição em curso - acompanhamento a alterações de design e impressão do livro José Luís Tinoco;
escrita de textos para catálogos e outros documentos da Galeria; conteúdos para CIEK.
5. AGROMUSEU MUNICIPAL D. JULINHA
Receita de loja - €11,30| Receita de bilheteira - €14,70;
Visitantes - 396 com destaque para 18 grupos (377 participantes com visita guiada);
Visitas livres - 19 visitantes.
Funções Gerais
Durante o período em análise, desenvolveram-se atividades de atendimento ao público, gestão de loja e
estatística de visitantes, serviços educativos, e manutenção dos espaços museológicos e espaços exteriores.
Atividades pedagógicas e de divulgação
Roteiro dos Pequenos Condutores; Museu mais Ativo.
6. ASSOCIATIVISMO
Decorrente do preconizado no Regulamento de Atribuição de Auxílios – PRO Leiria, em vigor foram entregues
até à presente data 21 candidaturas para o programa de apoios.
Foi efetuado atendimento pessoal a aproximadamente 53 entidades/Associações e telefónico a
aproximadamente 111; elaboradas e registadas informações para envio à Divisão Financeira para
desbloqueamento de verbas com 38 pagamentos processados.
7. RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO
No período em análise, as atividades desenvolvidas fundamentaram-se essencialmente na gestão corrente
dos recursos humanos da UO, designadamente a monitorização do sistema de assiduidade e acolhimento de
candidatos para frequência de estágios.
Apoio diário assegurado a todas as ações requisitadas e necessárias e solicitadas internamente e
externamente, no âmbito das competências da Unidade Orgânica.
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.
Na qualidade de uma representante da DIACMT no Júri do Orçamento Participativo de Leiria, nota para o
início do novo ciclo de 2019/2020.
8. SETOR DE EVENTOS PARA SÉNIORES
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Museu Mais Ativo – Este projeto contou com a presença de participantes da Comunidade Vida e Paz, Lar
Social do Arrabal, Associação Humanitária “Os Amigos de Colmeias”, União de Freguesias de Monte Redondo
e Carreira, Centro de Convívio e Apoio Social Bidoeirense e União de Freguesias de Monte Real e Carvide, nos
dias no dia 19 e 26 de fevereiro e nos dias 12, 26 de março perfazendo um total de 124 participantes.
9. TEATRO MIGUEL FRANCO | CENTRO CULTURAL MERCADO DE SANTANA
Teatro Miguel Franco
Total de espetadores: 6.182 | Receita total: €4.002,40;
Acolhimento de ações: 58;
Teatro - 14 | Música - 14 | Cinema - 21 | Conferências – 9;
Salienta-se um ligeiro aumento do número de espetadores, na ordem dos 14,7%, quando comparado com
período de anterior amostra (5.387 espetadores). Ainda que o número de ações acolhidas tenha diminuído,
na ordem dos 25,6%, quando comparado com período de anterior amostra (78 ações), a linha de
programação em exibição mobilizou um maior número de público à sala.
Inversamente ao previsto, e dado o facto de a maioria das ações acolhidas revestir o regime cedência gratuita,
atesta-se uma progressiva diminuição da receita, equivalente a 22% quando comparado com período de
anterior amostra (€5.136,40).
Centro Cultural Mercado Santana
Acolhimento de 16 ações: Cerimónia Protocolar Ministério Economia com cerca de 70 visitantes;
Apontamento Gastronómico Jardim Escola João de Deus com cerca de 680 visitantes; Ato formativo Grupo DP
DIAMANTINO com cerca de 50 participantes; III edição do Leiria Centro Exportador com cerca de 700
visitantes; Encontro Deputados Assembleia Municipal Leiria com 5 visitantes; Ato formativo START UP Leiria
com cerca de 40 participantes; Congresso Estudos Europeus com cerca de 500 participantes; Apontamento
Gastronómico do Centro Escolar da Barreira com cerca de 1.700 participantes; Conferência da Feira de Leiria
com cerca de 70 participantes; Ação formativa “Meeeting Up” com cerca de 50 participantes; Conferência
Feira de Maio com cerca de 25 participantes; “Tattoo Art Leiria“ com cerca de 2500 visitantes | “LEIRIARTES”
com cerca de 300 visitantes; Assembleia Geral da Casa do Benfica” com cerca de 150 participantes; Ação
formativa “EUROBIC” com 50 participantes | “FEIRA DO LIVRO E DA LEITURA”: 5.500 visitantes.
Total de visitantes: 12.390 visitantes | Receita total: €121,15.
Constata-se um aumento de ações para o período em amostra correspondente a 60%, comparativamente
com a anterior amostra (10 ações em hospitalidade), facto este que acompanha a receita total apurada, que,
igualmente regista um aumento de 45,9%, quando comparada com anterior período (€83,02).
Contrariamente, o número de visitantes diminuiu em 27,3%. A leitura estatística dos dados assistidos
registados é justificada pela escala da oferta programativa vigente no período da amostra, que pelas
condições climáticas assistidas é sazonalmente objeto de retração de públicos. Anterior amostra fixada num
universo total de 17.062 visitantes.
Mercado Santana - Galeria Manuel Artur Santos
Acolhimento de 2 mostras exibitivas: exposição coletiva de artistas angolanos com 30 visitantes; exposição
individual de fotografia, da autoria de Alfredo Cunha “25 de Abril, 45 anos” com cerca de 5.500 visitantes
Total: 5.530 visitantes.
10. MUSEU DE LEIRIA
Estatística geral: 1248 visitantes (que inclui visitas livres e visitas guiadas, visitas institucionais, participantes
em reuniões e roteiros e ainda leitores do Centro de Documentação;
Receita de loja - €496,00;
Receita de bilheteira - €968,00;
Oficinas pedagógicas externas (maleta pedagógica) - 11 com a presença de 225 participantes.
Funções gerais
Atendimento ao público com e sem venda de bilhetes, apoio as atividades culturais e pedagógicas; apoio e
manutenção ao ML, ao CIALV, ao CDIL e ao ex. edifício da EDP; apoio a investigadores, estagiários e
voluntários; oferta/permuta, inventariação e digitalização de documentação vária para o centro de
documentação; gestão e acompanhamento de equipas externas que colaboraram com o Museu; gestão de
cedências de equipamentos e produção de conteúdos para a página de Facebook do Museu de Leiria;
reuniões da equipa técnica para montagem da exposição da Plasticidade - Uma História do Plástico em
Portugal; apoio a equipa de filmagens para realização de filme promocional.
Reservas e coleções do Município – Museu de Leiria e Reserva Arqueológica
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Receção e inventariação de documentos diversos para o Centro de Documentação com acompanhamento de
processos de doação e de depósito de material arqueológico; gestão das reservas municipais, inventário e
acondicionamento do acervo do Museu de Leiria, receção de objetos/peças de plástico para constituir acervo
para exposição sobre História dos Plásticos.
Parcerias
Desenvolvimento de contatos 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. Reuniões e desenvolvimento de iniciativas com investigadores das
seguintes/institutos: Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG); Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais (ESECS); ESAD; Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;
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 local
Programação para os projetos educativos em 2019 - Museu mais Ativo e Museu Mais Ativo Inclusivo, “À
descoberta da região de Leiria” e participação nos projetos educativos “Férias Criativas” e “Férias Divertidas”.
Ações de investigação, preservação, valorização e formação na área do património cultural
Prestação de apoio técnico ao arqueológo do SMAS, Telmo Gomes, responsável pelo acompanhamento
arqueológico das empreitadas do SMAS e à historiadora que se encontra a realizar o estudo sobre a História
do SMAS, pelos 85 anos do SMAS.
Exposições
Sala de Exposição Temporária – Piso 1
Continuação da programação e procedimentos da exposição temporária sobre a História da Indústria dos
Plásticos em Portugal.
Claustro
Exposição temporária sobre a obra de Manuel Bernardes, de 24 de novembro a 31 de março.
Exposições itinerantes;
Exposição itinerante “Animais Nossos Amigos – dos versos de Afonso Lopes Vieira aos animais de Pedro Anjos
Teixeira”, para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, patente a partir de 30 de janeiro de 2017, no Piso 1
da BMALV. Acompanhamento.
Exposição “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.
11. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO E VALE DO LAPEDO
Parceria com a DGPC - desenvolvimento do processo de sinalética do sítio, inventário e tratamento da coleção
do Abrigo do Lagar Velho;
Programação de exposição sobre o Abrigo do Lagar Velho, 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. Em dezembro de 2018 demos 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 ficou 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. Esta exposição estará patente de 28 de abril a 12
de maio em Pula, e depois continuará a sua itinerância para Zadar; 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. Estas iniciativas foram desenhadas e organizadas por uma comissão
científica constituída por Ana Cristina Araújo, Ana Maria Costa e Vânia Carvalho, numa colaboração entre o
Laboratório de Arqueociências da DGPC e o Município/Museu de Leiria;
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, patente até 31 de março.
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12. CENTRO DE DIÁLOGO INTERCULTURAL DE LEIRIA - CASA DOS PINTORES E IGREJA DA MISERICÓRDIA
CDIL - 2.731 visitantes/participantes.
Igreja da Misericórdia - 2.665 visitantes/participantes.
Casa dos Pintores - 752 visitantes/participantes.
Nestes dados estão incluídos os participantes e visitantes de toda a programação agendada neste período, no
CDIL.
Eventos, Roteiros e Grupo Organizados
Total de participantes em eventos/programação cultural interna - 1.127 em 6 eventos: Concerto pela Banda
Filarmónica e classes de Saxofone – SAMP; Abertura da Ronda Poética - Conversa com Luís Filipe Castro
Mendes; Gala das Escolas – Ronda Poética; Concertos Com História - Temática Moçambique – Ronda Poética;
Concerto de Música Tradicional Persa - Ronda Poética; Workshop - Património Edificado;
Total de participantes em ocupação de espaço/programação cultural externa – 295: II Gala Santa Casa da
Misericórdia de Leiria; apresentação de livro "Etnografia da Alta Estremadura" por Dr. Adélio Amaro;
Total de participantes em visitas guiadas - 48 em 2 visitas guiadas e roteiros: Roteiro Museu de Leiria + CDIL agrupamento de escolas da Batalha; visita guiada a grupo de brasileiros;
Total de participantes em visitas institucionais e técnicas - 81 em 8 visitas;
Total de participantes, em visita livre por grupos organizados - 268 em 11 grupos organizados.
Atividade de divulgação na área do património cultural local
Apoio à realização de roteiros culturais da Judiaria de Leiria; elaboração de informação para a Leiriagenda.
DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DE LEIRIA
No âmbito da agenda do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, realizaram-se todas as atividades e
exposições programadas, quer ao nível do Projeto Educativo Municipal, quer ao nível da programação geral
deste equipamento.
PRAIA DO PEDROGÃO
No que concerne à Praia do Pedrógão, há a frisar a formalização das candidaturas ao galardão “Praia
Acessível” e “Praia Saudável”, bem como a colaboração com a DIOM na elaboração das peças com vista à
empreitada que irá permitir, entre outros, a reparação dos passadiços e a aquisição de chuveiros de praia
LAGOA DA ERVIDEIRA

O projecto de requalificação de envolvente da Lagoa da Ervideira, submetido ao Programa Valorização do
Interior do Turismo de Portugal, foi aprovado a 18 de Março.
RECURSOS HÍDRICOS
A DIAS diligenciou no sentido da limpeza e desobstrução da Vala da Testamenteira, Gândara dos Olivais e da
Ribeira do Amparo. Diligenciou-se ainda no sentido de apoiar a 2ª fase da limpeza e desobstrução do colector
da Vala da Aroeira – Monte Redondo.
RESÍDUOS
No período em referência efetuámos o registo de estabelecimentos e o respetivo reporte legal de dados da
gestão de resíduos no sistema on-line da APA no contexto do MIRR, de acordo com o artº57 do DL 178/06, de
5 de setembro.
Tendo em vista realizar oportunamente o reporte de dados da qualidade de serviços de resíduos urbanos à
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), promovemos o tratamento de dados.
CANDIDATURA URBAN WINS
No contexto do projeto UrbanWINS realizámos as seguintes ações: projeto-piloto no Mercado Sant’ana para
efeitos de concretização da ação 3 – Regulamento para eventos Sustentáveis (Festival das sopas e petiscos, no
dia 9/02, com a parceria da comissão de pais do Jardim Escola João de Deus); revisão dos guias a distribuir no
âmbito da ação 1 - Guia para a redução do desperdício alimentar e demos seguimento aos procedimentos
para efeitos de concretização de ações piloto nos vários setores: forças armadas, cantinas e bares escolares,
catering e residencial; participação, on line, no webinar dedicado ao tema do Desperdício Alimentar em
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conjunto com as outras oito cidades piloto; promoção das diligências necessárias para efeitos de realização do
7.º Ágora Local a realizar no CIA, dia 11 de abril com vista à avaliação das ações e encerramento do projeto.
ANÁLISE DE PROCESSOS E EMISSÃO DE PARECERES – RUÍDO
Para além da análise de processos e emissão de pareceres, e tendo em vista a otimização de procedimentos
internos relativos a queixas de ruído relacionadas com incomodidade gerada por atividades ruidosas,
promovemos reunião interdepartamental com vista a minimizar o número de queixas associadas ao ruído,
relacionadas com o licenciamento de atividades, bem como otimizar os procedimentos relativos à gestão das
queixas de ruído quando dão entrada nos serviços da CML, mormente ao nível do tempo de tramitação
processual dos mesmos. Foi igualmente proposta a possibilidade da CML promover procedimento concursal
para a realização de ensaios acústicos para aferir do cumprimento dos requisitos acústicos estabelecidos no
artigo 6.º do anexo do Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de
9 de junho, que aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, reforçando o seu papel de
entidade fiscalizadora, em paralelo com a sua atuação ao nível do Regulamento Geral do Ruído, aprovado
pelo Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro, alterado.
MASSAS MINERAIS

A DIAS acompanhou vistorias à concessão C130-Monte Redondo no dia 26 de Fevereiro e à pedreira Carne
Azeda (explorações Cerâmica do Centro e Progresso da Lagoa), dia 26 de Março: estas vistorias decorreram
por notificação da tutela, Direcção Geral da Energia e Geologia aos exploradores e, face a estas explorações
integrarem o Plano de Intervenção nas Pedreiras em situação crítica (RCM 50/2019 de 5 de Março de 2019) .
A DIAS esteve presente na Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental da Secil, Maceira Lis, dia 14
de Março, também no contexto do solicitado pela tutela a esta exploração no âmbito do mesmo Plano.
SAÚDE

Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Leiria – Hospital Dom Manuel de Aguiar, para a realização da II Gala
Solidária, que decorreu no dia 1 de fevereiro e para a “Caminhada Cidade em Movimento”, que decorreu no
passado dia 14 de março. Realização da Caminhada – Dia Mundial da Luta contra o Cancro, no passado dia 10
de fevereiro, com a participação do Centro Hospitalar de Leiria e do Grupo de Voluntariado Comunitário de
Leiria da Liga Portuguesa contra o Cancro.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
a)

Feira de Leiria – Tradicional Feira de Maio de 2019 – Instrução e acompanhamento do
procedimento para a adjudicação dos lugares da Feira, bem como prestação de esclarecimentos
aos feirantes e vendedores;

b) Acompanhamento dos procedimentos e diligências subsequentes ao “Concurso de Conceção
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 necessário à execução do Parque Empresarial de Monte Redondo;

d) Área dos mercados e feiras municipais:
i)

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

ii) Realização do procedimento para atribuição dos espaços do Mercado Municipal de Leiria
que ficaram desertos;
iii) Preparação 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;
iv) Acompanhamento do procedimento relativo ao “Projeto de Regulamento da Atividade de
Comércio a Retalho não Sedentária em Feiras do Município de Leiria”;
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v) Preparação da deslocalização da Feira de “Levante” de Leiria para o Parque de
Estacionamento junto ao Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, no decurso da
realização da Feira de Leiria – Tradicional Feira de Maio de 2019;
e)

Gabinete de Apoio ao Emigrante – Desenvolvimento das tarefas cometidas a este gabinete,
procedendo-se ao atendimento e acompanhamento de 15 (quinze) cidadãos.

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 2018: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2018 1.ª;
2.ª; 3.ª; 4.ª fases;
1.1.3. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de
Leiria – PRO Leiria 2019 (Atividade Desportiva Federada Regular);
1.1.4. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria – Apoio ao Associativismo
Desportivo –Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 5.02.2019, no valor de €7.460,00
(sete mil quatrocentos e sessenta euros);
1.1.5. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria - Apoio ao Associativismo
Desportivo 2019 – Apoios Pontuais e Aquisição de Viatura, aprovado em Reunião de Câmara de
19.03.2019, no valor de €16.850,00 (dezasseis mil oitocentos e cinquenta euros);
1.1.6. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito doRegulamneto de atribuição de
Auxilios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovados em Reunião de Câmara de 19.03.2019, no valor de
€11.907,03 (onze mil novecnetos e sete euros e três cêntimos);
1.1.7. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços
e ofertas institucionais, a diversas entidades):
1. Apoio à Associação de Natação do Distrito de Leiria, no valor de €1.000,00 (mil euros) e cedência
do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no valor de €648,98 (seisecentos e quarenta e oito
euros e noventa e seis cêntimos), para a realização do “I Meeting Internacional de Leiria”,
aprovado em Reunião de Câmara de 5 de fevereiro de 2019;
2. Apoio ao Lis Tiger Club, no valor de €200,00 (duzentos euros), para a realização do “Dia Aberto”,
aprovado em Reunião de Câmara de 5 de fevereiro de 2019;
3. Apoio à União Desportiva de Leiria,colaboração logística e cedência do EML, no valor de €70,00
(setenta euros), para a realização do “Assembleia Geral Ordinária”, aprovado em Reunião de
Câmara de 5 de fevereiro de 2019;
4. Parceria com a Guarda Nacional Repúblicana, colaboração logística e cedência do EML, no valor
de €1.500,00, para a realização de 12 sessões de formação subordinadas à temática “FCAA –
Formação Continua de Aperfeiçoamento e Atualização”, aprovada em Reunião de Câmara de 5
de fevereiro de 2019;
5. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, na cedência do
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, no valor de €436,19 (quatrocentos e trinta e seis euros
e dezanove cêntimos), para a realização dos eventos “Festival Escolas/Sarau de Atividades
Aquáticas” e Torneio de Natação Cadetes-35.ª Aniversário”, aprovados em Reunião de Câmara
de 19 de fevereiro de 2019;
6. Apoio à Associação Distrital de de Atletismo de Leiria, colaboração logística e cedência do EML,
no valor de €1.371,45 (mil trezentos e setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos), para a
realização dos eventos “Mega Sprinter Desporto Escoalr 2019” e “ KM Jovem Distrital”,
“Campeonato Distritalde Estafetas”, Campeonato Distrital de Iniciados”, Campeonato Distrital de
Absoluto”, aprovados em Reunião de Câmara de 6 de março de 2019;
7. Apoio à Associação de Andebol de Leiria, colaboração logística e cedência do EML, no valor de
€375,00 (trezentos e setenta e cinco euros), para a realização dos eventos “Reunião Nacional de
Associações Regionais” e “ Formação de Treinadores de Andebol-Grau I”, aprovados em Reunião
de Câmara de 19 de março de 2019;
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8.
9.

Apoio à Associação de Basquetebol de Leiria, colaboração logística e cedência do EML, no valor
de €60,00 (sessenta euros), para a realização do evento “Assembleia geral”, aprovados em
Reunião de Câmara de 19 de março de 2019;
Apoio financeiro de €100.000,00/ Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o
Grupo Alegre e Unido, para a construção de “Bancada Coberta do Campo das Pedras” –
Alteração do Programa de Desensolvimento Desportivo – Revisão do Contrato, aprovado em
Reunião de Câmara de 19 de marçoa de 2019.

1.2. Programa de Formação Desportiva
1.2.1. Organização e realização da 4ª Edição da “Gala do Desporto 2019”, que decorreu 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.
REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Nascente do Lis: Realização em parceria com o NEL e com a
Junta de Freguesia de Leiria, Pousos Barreira e Cortes, no dia 17 de março de 2019, com a participação
de cerca de 950 caminhantes.
REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Amor | Rota dos Moinhos D´El Rei: Realização em parceria com
a AMOR + Associação e com a Junta de Freguesia de Amor, no dia 31 de março de 2019, com a
participação de cerca de 850 caminhantes.
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
Correia Mateus), Atletismo (Estádio Magalhães Pessoa em Leiria) e Badminton (no Pavilhão Desportivo da
Escola Afonso Lopes Vieira).
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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, bem como, da 1º sessão das Jornadas Técnicas que decorreu na data de 16 de
março 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:
 Baile de Carnaval no dia 27 de fevereiro no Estádio Municipal de Leiria com a participação de
150 utentes. Nesta atividade foi entrege um prémio ao melhor mascarado e melhor mascadara
que participou;
 Palestra e caminhada no dia 13 de março pela cidade de Leiria, subordinada à temática “ AVC e
Osteoporose”, em parceria com o Polidiagnostico de Leiriam , com a colaboração de um
palestrante. Participaram cerca de 60 utentes do programa Viver Activo.
 Deslocação ao Estádio da Luz na dat de 22 de março de 2019, no âmbito da iniciativa “Portugal
numa Bancada” da Federação Portuguesa de Futebol, para assistir ao jogo entre a Seleção
Portuguesa e a Selação Ucraniana, contando com a participação de 50 utentes do Programa
Viver Activo;
 Baile da Pascoa, no dia 27 de março, com a participação de cerca de 200 utentes do programa,
com o objectivo de promver a prática lúdica de actividade física e convívio entre os 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 coordenação/monitorização do ano letivo
2018/2019;

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 DIDJ 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 60 jogos e torneios dos respetivos
campeonatos oficiais;
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De acordo com os contratos supracitados, a DIDJ 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 DIDJ 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:
 4979 entradas registadas de atletas dos clubes do Concelho Leiria para utilização da Pista de
Atletismo;
 15 visitantes;
 8 visitas de interesse comercial;
 313 entradas de utentes para as aulas de Ténis de Mesa;
 33 entradas de utentes para as aulas de Tiro ao Arco;
 4 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:
 A 3ª Edição “Tum`A Festa” da Tum`Acanénica, na data de 23 de fevereiro, contando com a presença
de 150 alunos;
 O evento juvenil “Behind The Fame” , na data de 3 de março, com a participação de 70 pessoas;
 Acolhimento da Festa de Carnanal de Leira, na data de 4 de março, com a participação de 3000
foliões;
 O Jantar de Gala "Dia Mulher", na data de 4 de março, promovido Fábrica da Igreja Paroquial de
Regueira de Pontes, com 170 pessoas;
 O “Festival de Tunas Colipo” da Associação Musical Juventude Académica de Leiria, que decorreu
entre 8 a 10 de março, com a participação de 300 alunos;
 Acolhimento da prova desportiva Mega Sprint – Desporto Escolar, organizado pela Associação de
Atletismo de Leiria, na data de 13 de março, com a presença de 1500 participantes;
 Reunião Nacional das Associações Regionais de Andebol, dia 30 de março, contando com a presença
de 40 participantes.
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6.

JUVENTUDE
6.1. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de Leiria – PRO
Leiria 2019 Juventude;
6.2. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria – Apoio às Entidades Associativas na
área da Juventude –PRO Leiria 2019 (1ª Fase), aprovado em Reunião de Câmara de 19.03.2019, no
valor de €31.750,00 (trinta e um mil setecentos e cinquenta euros);
6.3. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de Leiria –
Apoio às Entidades Juvenis (Apoios Pontuais).

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.

7.

Programas de Comparticipação de Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria:
No período em apreço deram entrada na DIDS 263 candidatura ao Programa de Apoio a Medicamentos,
das quais 35 foram indeferidas, 150 deferidas, encontrando-se 78 candidaturas em análise.
Programas de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria:
De 01 de fevereiro a 1 de abril deram entrada 13 candidaturas ao Programa, das quais 6 foram
indeferidas, 6 deferidas, encontrando-se 1 candidatura em análise.
Banco Local de Voluntariado de Leiria:
Neste período foram rececionadas 7 novas candidaturas a voluntários para o Banco Local de
Voluntariado. Foram integrados 5 voluntários em ações de voluntariado regulares (com duração igual e
superior 3 meses). Foi rececionado um novo programa de voluntariado.
Protocolo de colaboração entre a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Município de
Leiria
No âmbito deste protocolo, cujo objetivo é a realização pelos reclusos do Estabelecimento Prisional de
Leiria (Jovens) de tarefas de apoio logístico, de limpeza e de manutenção de instalações, capacitando-os
profissionalmente para a empregabilidade aquando do seu retorno à vida ativa, um recluso iniciou
funções laborais na área dos Espaços Verdes.
Rede Social:
Realizou-se uma reunião do Núcleo Operativo da Plataforma Supraconcelhia, para trabalhar e ultimar os
documentos de diagnóstico realizado no âmbito das temáticas abordadas na Plataforma Supraconcelhia
(Sem Abrigo e Saúde Mental). Preparação dos documentos a apresentar aos parceiros para discutir,
avaliar e levar a aprovação na próxima reunião da Plataforma.
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). Neste período a equipa recebeu 6
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 6 equipamentos (seis novos utilizadores), que foram inseridos com os equipamentos
disponibilizados de outros utentes devido a desistências.
Neste período, foram também sinalizadas pelas Forças de Segurança, três situações de idosos para
integrarem o Serviço de Teleassistência, encontrando-se as candidaturas em fase de instrução e
avaliação.
Gabinete de Atendimento Social :

8.

No presente período, o Gabinete de Atendimento Social, registou 676 atendimentos aos munícipes, nas
diversas áreas de intervenção.
Apoio a instituições:

2.

3.

4.

5.

6.

Foram avaliadas e aprovadas em reunião de Câmara 8 candidaturas para continuidade do Programa
Classes Mobilidade; 3 candidaturas para apoios à continuidade de atividades de interesse Municipal; 7
candidaturas para apoio ao pagamento de rendas; 4 candidaturas para continuidade do Programa
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9.

Hipoterapia e 1 candidatura para realização de obras em habitação de agregado familiar em situação de
vulnerabilidade socioeconómica.
Eventos:
No dia 26 de fevereiro, no Museu de Leiria realizou-se o Seminário Feminismos e Poder Politico Local Sinergias para a Igualdade entre Mulheres e Homens, dinamizado pela Plataforma Portuguesa dos
Direitos das Mulheres, decorrente de um protocolo de colaboração entre esta entidade e o Município de
Leiria, com o intuito de evidenciar o conhecimento enquanto base de ação política local, em matéria da
promoção e da efetivação da igualdade entre mulheres e homens.

O Município de Leiria assinalou o Dia da Árvore:
Numa ação conjunta com o Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, realizada na tarde do dia 21 de
março, que envolveu plantação de árvores e o estabelecimento de laços de amizade entre alunos e a
floresta. Esta iniciativa teve por objetivo sensibilizar as crianças e jovens do concelho para
comportamentos responsáveis, designadamente a promoção de práticas de preservação da floresta e
manutenção dos espaços verdes. Foram convidadas a participar nesta ação as crianças e jovens do
projeto de inclusão social “Redes na Quint@”, que se encontra a ser desenvolvido na Quinta do Alçada.
Do programa, constou uma sessão de sensibilização promovida por técnicos do município e por
elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da G.N.R..
10. Parques Infantis:
O Município de Leiria concluiu a construção de três parques infantis, nomeadamente em Cortes, Maceira
e Ortigosa. Num investimento conjunto com as respetivas Juntas de Freguesias, as obras tiveram um
custo de cerca de 56 mil euros e permitiram a colocação de um total de 15 equipamentos de jogo e
recreio. As freguesias em causa não dispunham deste tipo de espaços e foi objetivo do Município
proporcionar às crianças e às famílias espaços de jogo e recreio.
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 3190 ocorrências envolvendo 3046 vítimas entre os dias 01 de fevereiro de 2019 a 01
abril 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 de Proteção Civil
Realizou-se uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, no dia 01 de março, com a
seguinte ordem de trabalhos: Cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, focado nas redes
secundárias das faixas de gestão de combustível.
Projeto “Dá a Mão à Proteção”
Ao longo deste período foram realizadas as seguintes ações de sensibilização pelos 4 Corpos de Bombeiros:
Ação
Visita e ação de sensibilização
Escola de Trânsito
Suporte Básico de Vida

Publico Alvo
Crianças/Alunos
e
Adultos

Participantes
973
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Conselho Eco Escolas
Visita ao Quartel

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: 15º
Circuito de Terra Rota das Vinhas, Reixida; Carnaval da Carreira, Carnaval de Leiria, Dia de BP do CNE,
Colmeias; Trovantina Académica, Leiria; Semana Académica, Leiria e Warm Up´19, Maceira.
Reuniões, Treinos e Simulacros:
 Presença e colaboração ao simulacro do Agrupamento 776 Cruz da Areia, do CNE;


Reunião conjunta, no dia 21 de fevereiro, promovida pelo Sr. Vereador Gonçalo Lopes e com os
Agentes de Proteção Civil do concelho para aferir metodologia e planos de segurança nos eventos do
Município;



Participação e colaboração no II Simpósio Ibérico de Segurança Rodoviária, realizado nos dias 6 a 8
março na ESTG/IPleiria;



Ações de sensibilização e preparação no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.

Vistorias de Segurança:
 Vistoria a edifício, Leiria; vistoria casa devoluta, Vidigal de Cima;
 Vistorias Equipa Multidisciplinar CML (ULD) – Alojamento Local, Leiria; Alojamento Local, Marrazes;
Comércio Local, Leiria e Alojamento Local, Amor.
Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício
Foram emitidos 02 pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos.
Gabinete Técnico Florestal (GTF)
 Gestão de Combustível
o Notificações: Procedeu-se à identificação e notificação de 59 proprietários de terrenos para que
procedessem à ação de gestão de combustível;
o Entradas: Durante o período em apreço registaram-se 51 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, 26 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
35 pedidos de autorização para as referidas ações, solicitadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, ICNF. Dos pareceres emitidos, 29 foram favoráveis às ações de (re)arborização e 6 desfavoráveis.
 Vespa velutina
Os Bombeiros Municipais de Leiria procederam ao extermínio de 19 ninhos de vespa asiática, com a seguinte
distribuição por freguesias: Amor, 1; Arrabal, 1; Bajouca, 2; Caranguejeira, 1; Colmeias e Memória, 1; Maceira,
1; Marrazes e Barosa, 2; Milagres, 2; Monte Real e Carvide, 3; Monte Redondo e Carreira, 1; Regueira de
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Pontes, 1; Santa Catarina da Serra e Chaínça, 1; Santa Eufémia e Boa Vista, 1; Souto da Carpalhosa e Ortigosa,
1.
 Vazios Urbanos
Durante o período considerado foi realizada a limpeza de terrenos com matos e silvas em 7 propriedades do
município, distribuídos pelas freguesias de: Coimbrão; Colmeias e Memória; 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 Colmeias e Memória.
 Candidatura Estabilização de Emergência – Incêndios 2017
Considerando a intervenção na área ardida de 2017, nas freguesias de Coimbrão; Monte Real e Carvide, e no
seguimento de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural, foram executados 49ha de gestão
de combustíveis pertencentes à rede secundária; 22ha de corte e processamento de resíduos orgânicos e
florestais; 2ha de instalação de barreiras de resíduos florestais com recurso a material resultante do corte de
resíduos florestais devidamente condicionado no terreno; 2ha de regularização do regime hidrológico das
linhas de água com corte do estrato arbóreo da margem e leito das linhas de água, que se encontrava seca
e/ou ardida, salvaguardando-se os exemplares que indiciem o inicio da sua regeneração por rebentação; e
substituição de 50 placas de sinalização venatória danificada.

Leiria, 8 de abril de 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Raul Castro
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