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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/06/19
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA
Epígrafe | Câmara Municipal de Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de
Leiria (SMASL) - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às
regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada - Competências da Assembleia Municipal
(artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009) – 6.ª Alteração
Deliberação | Considerando:
1. A transferência de novas competências para os Municípios prevista na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto [Leiquadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais], e os
diplomas legais de âmbito sectorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta
do Estado, concretizadores de tal transferência, a respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos
recursos;
2. Que o objetivo do diploma será a materialização dos princípios da subsidiariedade, da descentralização
administrativa e da autonomia do poder local;
3. A necessidade de proceder à reorganização de algumas unidades da estrutura orgânica da Câmara Municipal de
Leiria, bem como à criação de novas unidades orgânicas, de forma a adequar o seu funcionamento àquela
transferência de competências, e bem assim, adaptá-la à nova realidade do Município de Leiria, face ao acréscimo
de procedimentos a implementar e à garantia de maximizar o seu desempenho;
Assim, a Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida pelo
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada,
conjugada com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, deliberou por unanimidade:
I - Alterar o ponto 1.2.3 da alínea B), a alínea C) e o seu n.º 1, da proposta que integra a deliberação da
Câmara Municipal de Leiria, de 4 de dezembro de 2012, alterada por deliberações da Câmara Municipal
de Leiria, de 26 de novembro de 2013, de 13 de maio de 2014, de 14 de novembro de 2017 e de 30 de
outubro de 2018, que passam a ter a seguinte redação:
«1 – (…):
(…)
1.2.3 - Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM):
O Departamento de Infraestruturas e Manutenção é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção
Municipal de Administração, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de
regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de
deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Gerir a manutenção de edifícios, vias, máquinas e viaturas;
b) ............................................................................................................................................................ ;
c) ............................................................................................................................................................ ;
d) Elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos, nomeadamente, no âmbito das infraestruturas viárias, de
redes de drenagem pluvial, de obras de arte e de outros equipamentos e obras em meio urbano;
e) Assegurar a implementação de estratégias e políticas de mobilidade, estacionamento nas vias e espaços
públicos e transportes;
f) Garantir a tramitação dos processos associados ao trânsito e controlo de tráfego;
g) Gerir a manutenção dos espaços verdes e parques.
O titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção
é recrutado, preferencialmente, de entre indivíduos com licenciatura na área da engenharia civil e ou da
arquitetura, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de
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planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança,
capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de
atuação da unidade orgânica.
(…)
«C) Fixe em 30 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, nos termos a seguir indicados:
1 – Câmara Municipal de Leiria: 23 divisões municipais;
2 – (…).»
II – Aditar os pontos 1.4 e 1.5 à alínea D) da proposta que integra a deliberação da Câmara Municipal
de Leiria, de 4 de dezembro de 2012, alterada por deliberações da Câmara Municipal de Leiria, de 26 de
novembro de 2013, de 13 de maio de 2014, de 14 de novembro de 2017 e de 30 de outubro de 2018,
com a seguinte redação:
«D) (...):
1

– (…):

(…)
1.4 - Unidade de Espaços Verdes (UEV)
A Unidade de Espaços Verdes é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento de
Infraestruturas e Manutenção, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de
regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de
deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente, assegurar a
manutenção do arvoredo, dos espaços verdes e dos parques infantis e de lazer.
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Espaços Verdes é recrutado,
preferencialmente, de entre trabalhadores com licenciatura na área agrícola e ou florestal, com o seguinte perfil:
capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação
e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.
1.5 - Unidade de Interpretação Ambiental (UIA)
A Unidade de Interpretação Ambiental é uma unidade orgânica diretamente dependente da Divisão de Ambiente e
Saúde, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação administrativa,
ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos
municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Promover ações de consciencialização ecológica para os cidadãos, fomentando e salvaguardando o
desenvolvimento sustentável e sustentado, na área ambiental;
b) Promover e desenvolver, de forma pedagógica, o potencial participativo da comunidade escolar de modo a
fomentar a consciência ecológica de professores e alunos para os problemas ambientais;
c) Promover e gerir a informação resultante das monitorizações ambientais e disponibilizá-la a todos os cidadãos
interessados;
d) Assegurar a gestão corrente do Centro de Interpretação Ambiental (CIA).
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Interpretação Ambiental é recrutado,
preferencialmente, de entre trabalhadores com licenciatura na área da biologia e ou da geografia, com o seguinte
perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação
e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.».
III – Anexar à presente deliberação, a proposta que integra a deliberação da Câmara Municipal de
Leiria, de 4 de dezembro de 2012, alterada por deliberações da Câmara Municipal de Leiria, de 26 de
novembro de 2013, de 13 de maio de 2014, de 14 de novembro de 2017 e de 30 de outubro de 2018
com a redação devidamente atualizada, conforme pontos I e II que antecedem.
IV - Propor à Assembleia Municipal que, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na
alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, e nas alíneas b) e c) do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 305/2009, aprove a alteração à estrutura orgânica, conforme pontos I e II que
antecedem, com efeitos ao dia 1 de agosto de 2019.
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V – Propor, ainda, à Assembleia Municipal que aprove a deliberação que antecede em minuta nos
termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013.
ANEXO
(a que se refere o ponto IV)
“DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012
Câmara Municipal de Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de
Leiria (SMASL). Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto‐Lei n.º 305/2009, de 23 de
outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. Competências da
Assembleia Municipal (artigo 6.º do Decreto‐Lei n.º 305/2009)
(…) propor que a Assembleia Municipal, (…):
A) Aprove que a organização interna dos serviços municipais obedeça ao modelo de estrutura
hierarquizada, por se considerar mais adequado à prossecução das atribuições do Município;
B) Aprove a estrutura nuclear dos serviços municipais, definindo as correspondentes unidades
orgânicas nucleares, nos termos a seguir indicados:
Estrutura nuclear dos serviços do Município de Leiria
1 - Câmara Municipal de Leiria:
1.1 - A CML, para a prossecução das atribuições do Município e das competências cometidas aos correspondentes
órgãos, organiza-se da seguinte forma:
a) Direção Municipal de Administração (DMA);
b) Departamento Administrativo e Financeiro (DAF);
c) Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM);
d) Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU).
1.2 - As competências das unidades orgânicas referidas no ponto 1.1 que constituem as unidades nucleares da
estrutura interna são as seguintes:
1.2.1 - Direção Municipal de Administração (DMA):
A Direção Municipal de Administração é uma unidade orgânica diretamente dependente do Presidente da Câmara
Municipal, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação
administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos
órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Definir, coordenar e orientar a atuação das unidades orgânicas instrumentais e operacionais representativas das
grandes áreas de atuação do Município, a saber: administrativa, financeira, informática, infraestruturas,
manutenção, planeamento, gestão urbanística, juventude, educação, biblioteca, ação cultural, museus, turismo,
desenvolvimento económico, ambiente, desporto e desenvolvimento social;
b) (Revogada).
O titular do cargo de direção superior de 1.º grau de Diretor Municipal de Administração é recrutado de entre
indivíduos com licenciatura na área do direito e ou da gestão, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e
gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica; exercendo as suas funções
nos termos definidos na carta de missão. O Diretor Municipal de Administração, para além da prossecução das
competências legalmente previstas, deverá assistir às reuniões da Câmara Municipal e rever as respetivas atas.
1.2.2 - Departamento Administrativo e Financeiro (DAF):
O Departamento Administrativo e Financeiro é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção Municipal
de Administração, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação
administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos
órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Promover de forma integrada o suporte jurídico e garantir a legalidade na atuação do município;
b) Assegurar de forma integrada a existência de mecanismos administrativos adequados à promoção da ligação
entre os diversos serviços municipais e destes com os munícipes;
c) Dirigir de forma integrada e coordenada as atividades de gestão financeira;
d) Garantir de forma integrada a contratação dos bens e serviços necessários à atividade do município;
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e) Supervisionar os processos de aquisição, alienação e gestão dos bens móveis e imóveis;
f) Gerir de forma integrada e coordenada os recursos humanos.
O titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro é
recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área do direito e ou da economia e ou da gestão, com o
seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e
organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise
da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade
orgânica.
1.2.3 - Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM):
O Departamento de Infraestruturas e Manutenção é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção
Municipal de Administração, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de
regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de
deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Gerir a manutenção de edifícios, vias, máquinas e viaturas;
b) Elaborar, apreciar, acompanhar e verificar a conformidade das empreitadas e obras públicas;
c) Assegurar a tramitação dos processos para a elaboração de projetos e para as empreitadas e obras públicas;
d) Elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos, nomeadamente, no âmbito das infraestruturas viárias, de
redes de drenagem pluvial, de obras de arte e de outros equipamentos e obras em meio urbano;
e) Assegurar a implementação de estratégias e políticas de mobilidade, estacionamento nas vias e espaços
públicos e transportes;
f) Garantir a tramitação dos processos associados ao trânsito e controlo de tráfego;
g) Gerir a manutenção dos espaços verdes e parques.
O titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção
é recrutado, preferencialmente, de entre indivíduos com licenciatura na área da engenharia civil e ou da
arquitetura, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de
planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança,
capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de
atuação da unidade orgânica.
1.2.4 - Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU):
O Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção
Municipal de Administração, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de
regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de
deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Elaborar estudos e pareceres relacionados com procedimentos do RJUE e disponibilizar dados sobre a atividade
da gestão urbanística;
b) Promover o planeamento integrado e sustentável do Município, de acordo com as estratégias e políticas
definidas pelo Executivo Municipal, assegurando a realização de estudos e planos estratégicos de apoio à decisão;
c) Assegurar a gestão da área da reabilitação urbana.
O titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística é recrutado de entre indivíduos com licenciatura na área da engenharia civil e ou da arquitetura, com o
seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e
organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise
da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade
orgânica.
2 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Leiria:
2.1 – Os SMASL, para a prossecução das atribuições do Município e das competências cometidas aos
correspondentes órgãos, organizam-se da seguinte forma: Direção-delegada de Administração (DDA).
2.2 – As competências da unidade orgânica referida no ponto 2.1 que constitui a unidade nuclear da estrutura
interna são as seguintes:
2.2.1 - Direção-delegada de Administração (DDA):
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A Direção-delegada de Administração é uma unidade orgânica diretamente dependente do Conselho de
Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação
administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação, no
âmbito da correspondente área de atuação, designadamente definir, coordenar e orientar a atuação das unidades
orgânicas instrumentais e operacionais representativas das grandes áreas de atuação do Município, a saber:
controlo de gestão e estratégia, comercial, planeamento e projeto, exploração, manutenção, laboratório e controlo
de qualidade e obras e fiscalização.
O titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor-delegado de Administração é recrutado de entre
indivíduos com licenciatura na área da engenharia e ou economia e ou gestão de empresas, com o seguinte perfil:
capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação
e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.
3 - Para além das referidas, constituem, ainda, competências comuns às unidades orgânicas nucleares da CML e
dos SMASL:
a) Processamento ordinário de expediente;
b) Elaborar e submeter à aprovação superior propostas de regras ou normas julgadas necessárias ao correto
exercício da sua atividade, bem como, de medidas de atuação adequadas no âmbito de cada serviço;
c) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a nível sectorial, das grandes opções do plano e
dos restantes programas de ação, através da elaboração de indicadores de gestão e propor as medidas de ajuste
necessário;
d) Colaborar na elaboração do plano de atividades, das grandes opções do plano, do orçamento, do relatório de
gestão e do mapa de pessoal;
e) Coordenar, sem prejuízo da relação hierárquica, a atividade das unidades e das subunidades orgânicas sob a
sua dependência;
f) Assegurar a rigorosa, plena e atempada execução das decisões dos órgãos municipais;
g) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis aos procedimentos administrativos em que intervenham;
h) Assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos fixados;
i)

Promover e manter organizado o arquivo dos respetivos documentos e processos;

j) Promover a boa, devida e eficaz utilização das instalações, dos equipamentos e meios tecnológicos sob a sua
responsabilidade;
k) Proceder à elaboração das minutas de propostas de decisão dos órgãos municipais sobre assuntos que delas
careçam;
l)

Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e se revele necessária ao funcionamento de outros

serviços;
m) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas com o seu funcionamento;
n) Controlar as obrigações assumidas pelo e para com o Município de Leiria nos contratos, acordos de parceria e
protocolos de colaboração celebrados no âmbito das atividades específicas de cada serviço.
C) Fixe em 30 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, nos termos a seguir indicados:
1 – Câmara Municipal de Leiria: 23 divisões municipais;
2 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Leiria: 7 divisões municipais.
D) Defina as áreas de atuação e as competências das unidades orgânicas lideradas por titulares de
cargos de direção intermédia de 3.º grau, bem como os requisitos do recrutamento e remuneração dos
últimos, nos termos a seguir indicados:
1

– Câmara Municipal de Leiria:

1.1 - Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais (UGFE):
A Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais é uma unidade orgânica diretamente dependente do Presidente da
Câmara Municipal, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação
administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos
órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Preparar e gerir os processos de candidatura a financiamentos externos, e monitorizar a correspondente
execução;
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b) Prestar o apoio necessário às autoridades de gestão dos programas de financiamento externo e outras,
nomeadamente em sede de auditoria.
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais é
recrutado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, com
licenciatura na área da engenharia civil e ou da economia e ou da gestão, dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam dois anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma
daquelas licenciaturas, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica,
capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e
mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na
área de atuação da unidade orgânica; e será remunerado pela 6.ª posição remuneratória da carreira geral de
técnico superior.
1.2 – (Revogado).
1.3 – Unidade de Licenciamentos Diversos (ULD):
A Unidade de Licenciamentos Diversos é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção Municipal de
Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação
administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos
órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Assegurar os procedimentos relacionados com os licenciamentos na área das atividades económicas e
outras, designadamente através do Balcão do Empreendedor;
b) Assegurar os procedimentos referentes a avisos de realização de reuniões, comícios, manifestações ou
desfiles em lugares públicos ou abertos ao público.
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Licenciamentos Diversos é recrutado
de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, com licenciatura
na área da solicitadoria e ou da administração pública e ou da gestão, dotados de competência técnica e aptidão
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam dois anos de experiência profissional
em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma daquelas
licenciaturas, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade
de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança,
capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de
atuação da unidade orgânica; e será remunerado pela 6.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico
superior.
1.4 - Unidade de Espaços Verdes (UEV)
A Unidade de Espaços Verdes é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento de
Infraestruturas e Manutenção, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de
regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de
deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente, assegurar a
manutenção do arvoredo, dos espaços verdes e dos parques infantis e de lazer.
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Espaços Verdes é recrutado,
preferencialmente, de entre trabalhadores com licenciatura na área agrícola e ou florestal, com o seguinte perfil:
capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação
e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.
1.5 - Unidade de Interpretação Ambiental (UIA)
A Unidade de Interpretação Ambiental é uma unidade orgânica diretamente dependente da Divisão de Ambiente e
Saúde, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação administrativa,
ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos
municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente:
a) Promover ações de consciencialização ecológica para os cidadãos, fomentando e salvaguardando o
desenvolvimento sustentável e sustentado, na área ambiental;
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b) Promover e desenvolver, de forma pedagógica, o potencial participativo da comunidade escolar de modo a
fomentar a consciência ecológica de professores e alunos para os problemas ambientais;
c) Promover e gerir a informação resultante das monitorizações ambientais e disponibilizá-la a todos os cidadãos
interessados;
g) Assegurar a gestão corrente do Centro de Interpretação Ambiental (CIA).
O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Interpretação Ambiental é recrutado,
preferencialmente, de entre trabalhadores com licenciatura na área da biologia e ou da geografia, com o seguinte
perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação
e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.
2. – (Revogado).
E) Fixe em 30 o número máximo total de subunidades orgânicas, nos termos a seguir indicados:
1 – Câmara Municipal de Leiria: 10 subunidades orgânicas;
2 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: 20 subunidades orgânicas.
F) Revogue as deliberações tomadas nesta matéria nas suas sessões de 9 de junho de 2010, de 4 de
janeiro de 2011, 28 de fevereiro de 2011, e de 17 de dezembro de 2011.
G) Determine que as deliberações constantes das alíneas A) a F) produzam efeitos a 1 de janeiro de
2013;
H) (Revogada).
A presente deliberação foi aprovada em minuta

