MUNICÍPIO DE LEIRIA
LISTA ATUALIZADA de PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES
1) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1681/10.2TALRA, a correr termos no 3º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria
Arguido/Demandado- Vítor Domingos da Rocha Rosa;
VALOR DA AÇÃO: 163,10 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 163,10 € acrescida de juros moratórios á taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença de Condenação do Arguido. Aguardamos instruções para apresentar a
competente Execução de Sentença.
2) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1675/10.8TALRA, a correr termos no 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- Vítor Manuel Gameiro Luís;
VALOR DA AÇÃO: 147,14 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 147,14 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida sentença condenando o Arguido a pagar ao Município de Leiria a quantia de 147,14€
mais juros de mora desde 21/02/2012 até integral pagamento. O arguido foi ainda condenado em custas. O Tribunal não
conseguiu notificar o arguido, pelo que a Sentença ainda não transitou.
3) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 2728/10.8TALRA, a correr termos no 3º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- Gabriel Cristiano Santos Ferreira;
VALOR DA AÇÃO: 147,14 €

PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 147,14 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Houve desistência da queixa-crime face ao acordo de pagamento em 10 prestações mensais a
título de indemnização ao Município de Leiria, pelos danos causados pela não devolução da Biclis n.º 38 e respetivo cadeado.
Não efetuou qualquer pagamento até à presente data.
4) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1052/10.0TALRA, a correr termos no 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- João Miguel Pinheiro de Barros;
VALOR DA AÇÃO: 163,10 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 163,10 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença de Condenação do Arguido. Aguardamos instruções para apresentar a
competente Execução de Sentença.
5) PROCESSO: Ação Administrativa Comum na forma ordinária n.º 1066/11.3BELRA, a correr termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: a) Reconhecimento e declaração que os associados do autor (António Manuel Carreira Guarda, Manuel Jorge Ribeiro
dos Santos, Maria Augusta Gameiro Silva Sousa, Rosa Maria Ferreira Carreira, Maria Luísa Batista Matos, Teresa Maria Jorge
Jordão, Carlota Maria Lopes Cardeiro Areia, Amândio Correia Jesus, Vítor Manuel Filipe Costa, Manuel Pereira Lisboa, Maria João
Paixão Aguiar Coelho, João Hélder Pinto Lopes Silva, Marco Paulo Dinis Baptista, Maria de São José Silva dos Santos, Rogério
Paulo Santos Gaspar e António Jesus Nunes) preenchem o universo dos trabalhadores objeto de opção gestionária para o ano de
2010, reunindo os requisitos exigidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 47º da Lei 12-A/2008 para poderem alterar a sua posição
remuneratória;
b) Reconhecimento e declaração que as verbas afetas a alteração do posicionamento remuneratório no ano de 2010 não se
esgotaram com as alterações de posicionamento efetuadas pelo Réu;
c) Condenação do Município a proceder a alteração de posicionamento remuneratório decorrente da opção gestionária de 2010
aos trabalhadores que nessa data já possuíam 5 pontos nas sucessivas avaliações de desempenho de 2004 em diante;
d) Condenação do Réu a proceder à alteração de posicionamento remuneratório dos associados do autor, nos termos referidos
no artigo 35º da Petição Inicial, até se esgotar o montante máximo afeto a cada carreira para esse efeito;

e) Condenação do Réu a proceder ao pagamento das remunerações decorrentes da alteração de posicionamento a que haja
lugar, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010, acrescida de juros de mora desde essa data.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria.
6) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 51/04.6BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
(Proc. n.º 09261/12 –TCA Sul)
PARTES: Autor- José Luís Marques da Cruz Monteiro
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessados: Oestauto- Sociedade de Reparação e Comércio de Automóveis, Ld.ª
VALOR DA AÇÃO: 14.693,95 €
PEDIDO: Anular a deliberação do Município, de 26/05/2003, que aprovou o projeto de arquitetura apresentado pela contrainteressada, no âmbito do pedido de licenciamento de remodelação do posto de combustíveis que explora, dado o mesmo
enfermar de vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto, por não se encontrarem cumpridos os distanciamentos
mínimos entre os reservatórios enterrados de gasolina e de gasóleo e os edifícios que recebem público e áreas sensíveis
adjacentes. Veio, a posteriori, o Autor ampliar o objeto da Ação (o qual foi aceite pelo tribunal) com a anulação da deliberação
que aprovou a reformulação do projeto de arquitetura em crise nos autos e que autorizou o licenciamento da correspondente
operação urbanística.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que manteve a decisão recorrida
(proferida pelo TAF de Leiria), a qual havia julgado a ação improcedente e absolvido a Entidade Demandada e a
Contrainteressada do pedido.
A decisão judicial já transitou em julgado, pelo que apresentámos as respetivas custas de parte em 09/09/2019, no valor de
143,25 €. Aguardando-se o pagamento das custas de parte pelo autor.
7) PROCESSO: Ação Administrativa Comum na forma ordinária n.º 1185/05.5BELRA, a correr termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- João Paulo Santos Vieira
Réu: Município de Leiria e outros
Co-Ré: A Construtora Lena, S.A.
Co-Ré: ZURICH- Companhia de Seguros, S.A.
Interveniente Acessório: EDP- Distribuição de Energia, S.A
VALOR DA AÇÃO: 84.017,52 €
PEDIDO: condenação dos Réus solidariamente ou na medida das responsabilidades que se apurarem, a pagar ao Autor a quantia
global de 84.017,52, bem como de todas as despesas que o mesmo venha sofrer pela vida fora, e que estejam relacionadas com
o acidente pedonal, devido a um buraco aberto que se encontrava no passeio, sem qualquer sinalização, em desrespeito das
normas legais em vigor.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Foi designado o próximo dia 20 de março de 2020, para realização da Audiência Final.

8) PROCESSO: Recurso Jurisdicional de Ação Administrativo Comum n.º 5296/09, que corre termos no Tribunal Central
Administrativo Sul
PARTES: Recorrente: Fisicoleiria- Academia de Cultura Física, Ld.ª e Deolinda Pedro de Sousa Antunes
Réu: Município de Leiria e outra
Valor da Ação: 100.561,21 €
PEDIDO: serem os Réus solidariamente condenados a pagar às Autoras a título de danos patrimoniais a quantia de 70.561,21 € e
a título de danos não patrimoniais o montante de 30.000,00 €, quantias essas acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa
legal, contados desde a data de citação até efetivo e integral pagamento, na sequência de terem arrendado estabelecimento
para efeito específico, do qual não havia sido emitida a licença de utilização, ficando com a imagem irremediavelmente perdida.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O TAF de Leiria proferiu Sentença absolutória. As Autoras Fisicoleiria- Academia de Cultura Física,
Ld.ª e Deolinda Pedro de Sousa Antunes interpuseram recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Sul. Aguarda a
prolação de Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul.
9) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1080/11.9BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor: TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo do Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações instalada em Cruz do Melo, Casal da Ladeira, Santa Eufémia, proferida
no processo n.º 93/04, notificada à requerente pelo ofício n.º 2753/11 datado de 03/05/2011, pelo mesmo padecer dos vícios de
incumprimento do dever de audiência prévia, violação da lei, falta de fundamentação e incorreto enquadramento jurídico-legal,
proferindo-se ainda sentença que condene o Réu à pratica do ato de autorização municipal da estação de radiocomunicação dos
Autos, nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou totalmente improcedente a ação e, em consequência absolveu o
Município de Leiria dos pedidos formulados. Inconformada a Meo (antiga TMN) apresentou Recurso para o Tribunal Central
Administrativo Sul, o qual já foi admitido. Aguarda prolação de Acórdão.
10) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1001/07.3BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc. 12175/158 TCA Sul)
PARTES: Autor- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.000,00 €
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações sita na Quinta do Vieiro, Azóia, proferido no Proc. 83/04, notificado à
requerente pelo Ofício n.º 009372, expedido em 20 de Julho de 2007, proferindo-se ainda sentença que condene o Réu à prática

do ato de autorização municipal da estação de radiocomunicação referida nos Autos, nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida sentença pelo TAF de Leiria, em anexo, que julgou improcedente a ação instaurada por
MEO- Serviços e Comunicações Multimédia S.A. contra o Município de Leiria, com custas a cargo da autora.
A MEO- Serviços e Comunicações Multimédia S.A. apresentou recurso da Sentença proferida pelo TAF de Leiria, aguardando-se
assim prolação de Acórdão pelo Tribunal Central Sul.
11) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1011/07.0BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.000,00 €
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que ordenou o desmantelamento da estação
de telecomunicações sita na Quinta do Vieiro, Azóia, proferido no Proc. 83/04, notificado à requerente pelo Ofício n.º 012124,
expedido em 24 de setembro de 2007, e condenar-se o Município a reconhecer que ocorreu o deferimento da autorização
municipal solicitada pela Autora para a antena dos autos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho que ordenou a suspensão da instância até trânsito em julgado da decisão a
proferir nos autos de 1001/07.0BELRA.
12) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 396/12.1BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Manuel Brás Franco
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessada: Andreia Sofia Rodrigues Marques
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: Anulação do Despacho emitido pelo Município que ordenou a retirada do portão e restantes materiais da propriedade
do Autor, em Regueira de Pontes.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 24/05/2012, aguarda ulteriores trâmites processuais desde
então.
13) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 701/12.0BELRA a correr
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Almerinda Faria Fiúza Pedro
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: a Autora peticiona o seguinte:

a)

Ser declarada a incompetência do Réu para poder decidir o que decidiu no que deu causa à ação;

b)

Ser declarada a nulidade do ato administrativo constante do despacho emitido pelo Município e que decretou a

demolição do muro existente no prédio da Autora, bem como a abertura do caminho;
c)

O Réu ser condenado a reconhecer a nulidade do ato administrativo identificado no ponto anterior e consequentemente

abster-se da prática de qualquer ato executivo de demolição do muro e abertura de caminho;
d)

Ser o Réu condenado em custas

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Após apresentação de Contestação em 03/07/2012, aguarda os ulteriores trâmites processuais.
14) PROCESSO: Ação administrativa comum- forma ordinária n.º 644/12.8BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria (Proc. n.º 12800/15- 2º Juízo- 1ª Seção do Tribunal Central Administrativo Su)
PARTES: Autor- Francisco Rodrigues de Paiva Silvano
Réu: Município de Leiria e outros
VALOR DA AÇÃO: 130.000,00 €
PEDIDO: serem os Réus solidariamente condenados a pagar ao Autor, a título de indemnização pelos danos patrimoniais e não
patrimoniais sofridos, a quantia de 130.000 € acrescida de juros à taxa legal desde a citação até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho Saneador. Inconformado com o conteúdo do despacho, veio o Autor
apresentar Recurso o qual já foi admitido, pelo que aguarda-se prolação de Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul.
15) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 622/12.7BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Impugnante- Auto-Sueco (Coimbra), Ldª
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 29.275,74 €
PEDIDO: a autora peticiona o seguinte:
a)

Ser totalmente anulado, com fundamento em ilegalidade e inconstitucionalidade de norma, o ato de liquidação da taxa

municipal pela emissão do respetivo alvará de licença para construção, ampliação e alteração de um conjunto de edifícios
destinados a “showroom” e oficina de veículos e construção de muros de vedação com respeito às instalações de Leiria da
impugnante, sitas no Alto do Vieiro, levada a cabo pelo Município de Leiria, no valor de 29.275,74 €;
Ou em alternativa,
b)

Ser permitido à impugnante abater à “Taxa de Realização, Reforço e Manutenção de Infra-Estruturas Urbanísticas”, a

quantia por si suportada com a construção e remodelação da ETAR, no valor de 31.246,00 €, por aplicação extensiva ao caso do
ponto 3.5 do artigo 2º da Tabela Anexa ao RTTML.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Realizada inquirição de testemunhas no 18/10/2017, aguarda prolação de Sentença pelo TAF de
Leiria.
16) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1062/12.3BELRA que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que seja declarado nulo ou anulado o ato impugnado com as legais consequências, ou seja, o despacho de 20 de Abril
de 2012, que indeferiu a reclamação do Autor contra o ato que homologou a sua avaliação de desempenho referente ao ano de
2010.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
17) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1063/12.1BELRA que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que seja declarado nulo ou anulado o ato impugnado com as legais consequências, ou seja, o Despacho de 20 de Abril
de 2012, que indeferiu a reclamação do Autor contra o ato que homologou a sua avaliação de desempenho referente ao ano de
2011.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho que determinou a apensação dos presentes autos ao processo n.º
1062/12.3BELRA.
18) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1190/12.5BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Impugnante- RESTOH- Restauração e Catering, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 539,28 €
PEDIDO: a) que seja declarada a nulidade do ato de cobrança ora impugnado, por padecerem as normas regulamentarescamarárias em que assentou a respetiva liquidação, de vício de ilegalidade, cominado nos termos que vão expressos,
designadamente por violação do n.º 1 do artigo 5º, do artigo 13º n.º 2, e da alínea b) e c) do n.º 3 do artigo 15º da Diretiva
Serviços, sendo igualmente desconformes ao artigo 8º do DL 92/2010, de 26 de Julho , bem como ao artigo 31º do Dec. Lei
48/2011, de 1 de Abril, e ao artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, com a redação que lhe é dada por aquele Decreto- Lei
48/2011;
b) suscitando-se a oportunidade do reenvio prejudicial da matéria sub judice ao TJUE para aferir da questão da aplicabilidade, ao
caso concreto, da Diretiva Serviços 2006/123/CE de 12 de Dezembro de 2006 e demais disposições de Direito da
que igualmente vão supra invocadas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 267º do TFUE- juízo de oportunidade
que caberá ex oficio a este Tribunal;
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

19) Processo: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 302/06.2BELSB a correr termos
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Sindicatos dos Trabalhadores das Administração Local;
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 14.963,95 €
PEDIDO: “a) declarado que a entidade demandada omitiu, no prazo legalmente fixado, a prática de um ato que estava
legalmente adstrita a praticar, uma vez que é a entidade para decidir sobre o pagamento do acréscimo de remuneração devido
pela prestação de trabalho em dia de feriado;
b) reconhecido que os associados do A. prestaram diversas horas de trabalho em dias feriado ao longo do ano de 2004, tendo
consequentemente direito à perceção do acréscimo de remuneração previsto no n.º 3 do artigo 33º do DL n.º 259/98;
c) condenada a entidade demandada a proferir em 15 dias, um ato a processar a cada um dos associados do Autor o acréscimo
de remuneração de 200% sobre o valor de cada hora de trabalho prestada em dia feriado ao longo do ano de 2004, estipulandose o montante da sanção pecuniária compulsória destinada a prevenir o incumprimento desse prazo por parte da entidade
demandada.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou a ação totalmente improcedente, absolvendo o Município de
Leiria do pedido. O Autor interpôs Recurso, aguarda a prolação de Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul.
20) Processo: Ação Administrativa comum n.º 712/13.9BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Pragosa Ambiente, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 50.531,82 €
VALOR DA RECONVENÇÃO: 96.659,73 €
PEDIDO: a condenação do Município a pagar à Autora a quantia de € 49.044,82, acrescida de juros vencidos no montante de €
1.487,00, e de juros vincendos, à taxa legal, desde a data da citação até integral e efetivo pagamento e ainda no pagamento de
custas, incluindo custa de parte.
PEDIDO RECONVENCIONAL: apresentámos pedido reconvencional requerendo que Ação seja julgada totalmente improcedente,
por não provada, e consequentemente:
I-

que a Autora/Reconvinda seja condenada a reconhecer que deve ao Réu (Município de Leiria) a quantia de
145.704,55 €;

II-

que seja jugada procedente a exceção de compensação de crédito de 49.044,82 € invocada pelo Réu, absolvendose este do peticionado pela Autora;

III-

que o pedido reconvencional seja julgado totalmente procedente, por provado, e consequentemente, condenar-se
a Autora/Reconvinda a pagar ao Réu/Reconvinte a quantia de 96.659,73 e, acrescida de juros moratórios à taxa
legal, desde 13/11/2012 até integral e efetivo pagamento.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.

21) Processo: Insolvência n.º 4418/12.8TBLRA-R a correr termos na 1º Seção Comércio – J2 da Instância Central Leiria
PARTES: Autor- Município de Leiria;
Réu: Farlis, Ldª
VALOR do CRÉDITO: €158,58, o qual deverá ser pago juntamente com os demais créditos comuns reconhecidos, rateadamente,
na proporção dos respetivos montantes, à exceção dos juros vencidos sobre o capital após a declaração de insolvência, os quais
deverão ser pagos, rateadamente, com os demais créditos subordinados e depois de integralmente satisfeitos os créditos
comuns
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
22) Processo: Ação Administrativa Comum n.º 958/13.0BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Aquino Construções S.A., em Liquidação;
Réus: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.373,49 €
PEDIDO: a) a pagar à Autora a quantia de € 5.292,49, acrescida de juros vencidos no montante de € 81,00, o que perfaz a quantia
total de € 5.373,49, e vincendos até efetivo e integral pagamento.
b) no pagamento de custas, incluindo custas de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou parcialmente procedente ação, condenando o Município de Leiria
no pagamento da quantia de 120,00 €, acrescida de juros moratórios à taxa comercial até integral pagamento, bem como no
pagamento de custas judiciais na proporção do decaimento.
Foi interposto Recurso pela Autora, pelo que aguarda prolação de Acórdão pelo TCA Sul.
23) Processo: Ação Administrativa n.º 858/16.1BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Município de Leiria;
Réus: Irmãos Brites, Ldª e José Cândido e mulher Maria Violante Lopes Machado;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: 1-a) declarar-se que a parcela em formato triangular sita no loteamento 27/81, atualmente registada em nome da
empresa Ré, pertence ao domínio público do Município de Leiria, sendo este o seu dono e legítimo possuidor;
b) Declarar-se que esta parcela, por força do alvará de loteamento n.º 484, constitui área de cedência do Loteamento n.º 27/81
destinando-se a espaço verde de utilização coletiva;
c) Declarar-se que de acordo com o citado alvará e planta anexa não lhe poderá ser dado qualquer outro uso;
d) Declarar-se que esta parcela mede 261, 07 m2 e que confronta de Sul – Lote 1, do Nascente – Lotes 2 e 3, do Norte – com o
edifício licenciado pelo processo n.º 1191/89, em nome da empresa Ré e do Poente com Maria Vieira Repolho e outros.
2- Os Réus serem condenados:
a) A reconhecer o que vem pedido no número anterior e, em consequência;
b) A restituir a parcela em litígio ao domínio público municipal;
c) A abster-se de praticar qualquer ato sobre a citada parcela;

d) A demolir todas as obras executadas na aludida parcela, designadamente os muros ali existentes;
e) A remover tudo que colocou sobre aquela, designadamente o lixo e materiais ali existentes.
3- Declararem-se nulos quaisquer atos jurídicos que porventura tivessem servido de título bastante para os atos de registo
predial da parcela em discussão nos autos, designadamente as escrituras de justificação a favor dos 1ºs Réus e de aquisição da
referida parcela a favor da 2ª Ré.
4- Proceder-se, de imediato, ao cancelamento do registo – o que desde já se requer – feito sob o nº 2026/20010528, da
freguesia de Leiria, na 1ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, relativo à parcela em discussão nos autos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou o Tribunal incompetente para apreciar este processo. Segundo o
Meritíssimo Juiz, o Tribunal competente é o TAF. Nesta conformidade, o Município apresentou requerimento a solicitar a
remessa do processo para o TAF, o qual já foi deferido, aguardando assim ulteriores tramites processuais.
24) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1298/13.0BELRA-A, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL)
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: Declaração de nulidade ou anulabilidade do Despacho n.º 88/2013 (DIRH), proferido pelo Presidente da Câmara
Municipal de Leiria em 11/09/2013.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que absolveu o Município de Leiria do pedido.
O STAL inconformado com a decisão Recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul. Foi proferido acórdão que concedeu
provimento ao Recurso e revogou a Sentença proferida pelo TAF de Leiria, declarando a ilegalidade do despacho impugnado.
O Município de Leiria inconformado com o acórdão apresentou Recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.
O Supremo Tribunal Administrativo não admitiu o Recurso de Revista interposto pelo Município de Leiria, pelo que deverá o
Município de Leiria dar cumprimento à decisão proferida pelo TCA Sul.
O Município de Leiria será oportunamente notificado para pagar as custas judiciais decorrentes da interposição do sobredito
recurso (no qual foi parte vencida).
Obs. Entretanto foi intentado o processo de Execução n.º 1298/13.0BELRA-A-A- vide proc. n.º 72
25) Processo: Ação Administrativa Especial n.º 1401/13.0BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Lis Tiger Club;
Réu: Câmara Municipal de Leiria;
VALOR DA AÇÃO: 8.669,78 €
PEDIDO: anulação dos atos que decidiram os valores apurados no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo
(PAAD)- período compreendido entre Setembro de 2011 e Julho de 2012 e época desportiva 2010/2011 e ser a Ré Câmara
Municipal de Leiria condenada a reconhecer que a Autora tem direito, para além das quantias que já lhe foram atribuídas, às
quantias de 5.765,92 € a titulo de apoio concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo referente à

época desportiva de 2010/2011 e 2.903,86 €, a título de apoio concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo
Desportivo referente ao período compreendido entre Setembro de 2011 e Julho de 2012.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria desde 12/10/2017.
26) Processo: Ação Administrativa Comum n.º 1475/13.3BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
Autores- Moniz & Ribeiro, Ldª, Alzira da Costa e Silva, Manuel José da Costa e Silva e Maria Emília Moreira Figueiredo e Silva;
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 536.261,00 €
PEDIDO: que a presente Ação seja julgada procedente e provada e, em consequência:
a) Declarar-se que a Autora adquiriu os direitos e obrigações que MANUEL OLIVEIRA e SILVA e ALZIRA da COSTA e SILVA
detinham no protocolo assinado no dia 08/05/2006 e condenar-se o Réu a reconhecer à A. esses direitos.
b) Condenar-se o Réu a pagar à Autora a quantia de 520.642,00 €, acrescida dos respetivos juros que até 08/12/2013 estão
vencidos no montante de 15.619,00 € e dos vincendos à data legal até efetivo pagamento.
Subsidiariamente e para a hipótese de virem a ser julgados improcedentes os pedidos formulados em a) e b):
c) Condenar-se o Réu a demolir todas as obras que realizou no prédio da Autora, a retirar dele todos os materiais resultantes da
demolição e a restituí-lo no estado em que se encontrava antes da execução das obras que nele construiu.
Subsidiariamente e para a hipótese de se julgar improcedente o pedido formulado em c):
d) deve o Réu ser condenado a pagar à 2º e 3º Autoras a quantia de 520.642,00 € acrescida dos respetivos juros que até
08/12/2013 estão vencidos no montante de 15.619,00 € e dos vincendos à taxa legal até efetivo pagamento.
e) Condenar-se o Réu nas custas e procuradoria.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Despacho Saneador.
27) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1030/07.7BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc. 12115/15- TCA Sul)
PARTES: Autora- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações sita no Seixeirinha, Serradinha, Pousos, proferido no Proc. 76/04,
notificado à requerente pelo Ofício n.º 009359, expedido em 20 de Julho de 2007, e, em consequência, anular-se o ato recorrido,
por o mesmo padecer dos vícios de incumprimento do dever de audiência prévia, violação de lei e falta de fundamentação,
proferindo-se ainda, sentença que condene à pratica do ato de autorização municipal da estação de telecomunicações dos
autos, nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que anulou o despacho de 28 de Junho de 2007, proferido pela Sr. Vereadora
da Câmara Municipal de Leiria, através do qual se indeferiu o pedido de autorização relativo a uma infra-estrutura de suporte de
telecomunicações designada “Pousos”, já instalada no lugar de Seixeirinha (Serradinha), em Pousos, e ordenou o respetivo

desmantelamento. O Tribunal condenou o Município de Leiria a reinstruir o processo administrativo, sem incorrer nos vícios que
fundamentam a anulação do ato impugnado.
A Autora apresentou reclamação para conferência, requerendo que esta seja substituída por outra que condene o Município à
prática da autorização municipal solicitada. Apresentámos oposição, requerendo que a Reclamação seja declarada
improcedente.
Foi proferido Acórdão que julgou a reclamação improcedente e, em consequência, confirmou a Sentença reclamada,
condenando a Reclamante no pagamento de custas. Inconformada, a Autora recorreu do Acórdão proferido pelo TAF de Leiria,
advogando ter existido deferimento tácito, por se ter ultrapassado o prazo previsto no artigo 15º-4 do DL nº11/2003 e
pretendendo que o Município de Leiria seja condenado “na prática de ato devido” o mesmo é dizer no ato de deferimento da
autorização municipal solicitada. Este Recurso foi admitido, apresentámos Contra-Alegações de Recurso, aguardando-se assim
prolação de Acórdão.
28) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 626/14.5BELRA a correr termos no 1º Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Matos & Neves, Ldª
Réu: Município de Leiria (e outros)
VALOR DA AÇÃO A INTENTAR: 4.013,56 €
PEDIDO: que os Réus sejam condenados a pagar à A. a quantia de 4.013,56 € e os juros legais vincendos sobre 3.547,56 €, até
efetivo embolso.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 16/06/2014, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
29) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 599/14.4BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- José Rodrigues Carreira
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Ministério da Agricultura e do Mar
VALOR DA AÇÃO A INTENTAR: 30.000,01 €
PEDIDO: Anulação do Ato Administrativo (Despacho) que incidiu sobre o Processo n.º RAN 11/2009.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 11/07/2014, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
30) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 479/14.3BELRA a correr termos na 2ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Impugnante- Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 9.575,10 €

PEDIDO: a) Julgar procedente a presente Ação de impugnação e ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de
publicidade relativa ao ano de 2013, no montante total de 9.575,10 €;
b) Condenar a entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento de data para realização de audiência de julgamento.
31) PROCESSO: Processo de Contra-Ordenação n.º 630/2012/DSAJAL a correr termos na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
PARTES: Autor- CCDRC;
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Na sequência de denúncia feita por Florindo Carreira, foi instaurado processo de contra-ordenação, punida com coima
de 15.000,00 € a 30.000,00 € em caso de negligência e de 30.000,00 € a 48.000,00 € em caso de dolo.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Defesa (fase administrativa). Aguarda ulteriores trâmites processuais.
32) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1589/14.2BELRA a correr
termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- LTC- Lis Tiger Club
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.450,00 €
PEDIDO: que seja provada a presente Ação e, em consequência:
a) seja declarada parcialmente anulável a Deliberação Camarária de 01/07/2014, por a mesma enfermar, além do mais de vício
de violação dos princípios da fundamentação, da legalidade, proteção de direitos e interesses dos cidadãos e boa fé;
b) O Réu condenado a reconhecer que a Autora preenche os requisitos das cláusulas i), ii), iv) do critério I do regulamento de
atribuição de auxílio financeiro para a atividade federada regular aprovado em 12/11/2013, de modo a ter direito a receber o
apoio no valor de 8.410,00 €, ou, não se contabilizando o escalão benjamim, o valor de 7.035,00 €;
c) Face ao limite máximo de apoio estabelecido na cláusula v) do critério I do referido regulamento, seja reconhecido que a
Associação tem direito a receber o valor de 7.000,00 €;
d) Face à assinatura do contrato-programa ProLeiria 2014 em 30/10/2014 em que a Câmara reconhece o valor a pagar de
5.550,00 €, em sede de apoio financeiro para a atividade federada regular, seja o Réu condenado que está em falta para com a
Autora no valor de 1.450,00 €, pelo que;
e) Seja o Réu condenado a celebrar contrato com a Autora à data de 31/10/2014 (data final do prazo) no valor de 1450,00 €.
f) Seja o Réu condenado a pagar à Autora o valor de 1450,00 €, acrescido de juros à taxa legal em vigor, desde, pelo menos, da
data da reclamação graciosa (11/07/2014) até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
33) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1624/14.4BELRA a correr termos a 2ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.

PARTES: Impugnante- Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 3.205,52 €
PEDIDO: a) Julgar procedente a presente Ação de impugnação e ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de
publicidade relativa ao ano de 2014, no montante de € 3.205,52 €, considerando a violação das seguintes normas: artigo 1º, n.º
1 da Lei 97/88, de 17 de Agosto, artigo 130º do CPA e art. 77º da LGT.
b) condenar a entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 15/04/2016 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.
34) PROCESSO: Ação Executiva n.º 1129/15.6T8PBL que corre termos no Tribunal da Comarca de Lisboa- Juízo de Execução- J3.
PARTES: Exequente: Município de Leiria
Executado: Pedro Bento Cordeiro
PEDIDO: Interposição de Ação para cobrança de dívida/resolução de contrato de arrendamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Ação Executiva, procedemos a pagamento ao Agente de Execução para registo de
penhora automóvel. Entrega de resultados ao Exequente.
35) PROCESSO: Ação Administrativa especial n.º 509/15.1BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Norberto Lopes Marques
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.024,08 €
PEDIDO: que a ação seja julgada totalmente procedente por provada, e em consequência:
a)

Ser declarado nulo ou anulado o ato impugnado, com as legais consequências;

b) Ser condenado a entidade demandada ao pagamento da quantia de €1.024,08 ao A. pelas horas de trabalho
extraordinário prestadas aos domingos e feriados entre os anos de 2012 e 2014, acrescidas dos juros de mora
já vencidos e dos que se vencerem até efetivo e integral pagamento;
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 09/12/2016 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.
36) PROCESSO: Ac. Admistrativa Especial n.º 826/15.0BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Myriam Drouault de Sousa Pereira
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Ilda Maria dos Santos Dinis
VALOR DA AÇÃO: 7.500,01 €
PEDIDO: que seja julgada procedente, por provada a Ação, e ser declarado nulo ou anulado e revogado o despacho do Chefe de
Divisão do réu, datado de 12/12/2014, por via do qual foi emitido alvará de extensão até 21/10/2016, do alvará de obras de

ampliação n.º 38/12, substituindo-o por outro que ordene a imediata demolição das obras clandestinas efetuadas no terreno
confinante com o prédio dos pais da autora e também com a Rua da Lapa, bem assim, a imediata cessação da atividade
industrial ali ilegalmente desenvolvida, com as legais consequências. Requerendo ainda a apensação aos presentes autos dos
Autos de procedimento cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo n.º 816/15.3BELRA, da Unidade Orgânica 1 a
correr termos no mesmo Tribunal.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Encontra-se a aguardar o pagamento das custas de parte pela autora.
37) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 385/15.4BECBR a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra.
PARTES: Autores- AC- Águas de Coimbra, EM e Município de Coimbra
Ré: Água do Mondego- Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego- Bairrada, S.A.
Contra-Interessados:Município de Leiria, Município de Ansião, Município de Arganil, Município de Condeixa-a-Nova, Município
de Gois, Município da Lousã, Município da Mealhada, Município de Mira; Município de Miranda do Corvo, Município de
Penacova; Município de Penela, Município de Vila Nova de Poiares.
VALOR DA AÇÃO: 15.696.947,37 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente e provada e em consequência:
a)

A Ré condenada na execução e conclusão dos investimentos por realizar e das respetivas infraestruturas de
abastecimento de água e de saneamento em falta e identificadas no art. 118º desta petição inicial no prazo máximo de
um ano.

b) A ré condenada no ressarcimento dos prejuízos causados por incumprimento contratual alegados nos art.s 83º e 110º
desta petição inicial, no montante total de € 2.696.947,37 €.
c)

A ré ser condenada no ressarcimento dos demais prejuízos causados por incumprimento contratual e também alegados
nos art.ºs 83º a 110º desta petição inicial, que por serem agora indeterminados, se relegarão para liquidação em
execução de sentença.

d) A ré ser condenada no pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento contratual e das
infraestruturas identificadas, do montante calculado nos mesmos termos do que decorre do artigo 403º do Código dos
Contrato Públicos, ou seja o pagamento da quantia de 1/1000 do preço do volume de obra a realizar;
e)

Declarar-se nula a deliberação da sociedade Ré tomada na sua Assembleia –geral de 12 de Março de 2014.

f)

Condenar-se a Ré no pagamento de custas e procuradoria condigna, tudo nos termos legais.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho Saneador Sentença pelo TAF de Coimbra, nos autos à margem
referenciados, que absolveu dos pedidos a Ré Águas de Centro Litoral S.A. e os Contra interessados Município de Leiria,
Município de Ansião, Município de Arganil, Município de Condeixa-a-Nova, Município de Góis, Município da Mealhada,
Município de Mira, Município de Miranda do Corvo, Município de Penacova, Município de Penela e Município de Vila Nova de
Poiares, com custas pelos Autores (Município de Coimbra e Águas de Coimbra.
A AC- Águas de Coimbra, E.M. e o Município de Coimbra, Autores nos Autos, interpuseram recurso, aguardando-se assim
ulteriores trâmites processuais.

38) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 881/15.3BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra.
PARTES: Autor- Maria Emília Saragoça da Conceição Soares e Armindo do Espirito Santos e Silva
Réu: Município de Leiria, P.G. Promoção e Gestão Imobiliárias, Ldª, Eduardo Augusto Maria da Silva e mulher e Joaquim Luís
Vieira Pereira, Joaquim Luís Vieira Pereira e Armindo Espirito Santo e Silva
VALOR DA AÇÃO: 228.324,00 €
PEDIDO: condenação dos Réus condenados solidariamente
a)

contratar empresa especializada, credível, com vista a retirar os escombros, terras, viatura, árvores e vegetação,
pertença da 1ª Ré, e que ocupam o logradouro da Autora.

b) Projetar e construir impreterivelmente um novo muro de suporte de terras e respetiva drenagem, cujo montante se
desconhece e se relega por cautela para execução de sentença;
c)

Pagar à Autora o montante de € 133.824,00 (com IVA incluído à taxa legal em vigor), a título de danos infligidos na
propriedade desta;

d) Pagar à Autora os danos que venham a ocorrer ou a revelar-se até efetiva concretização de toda a obra, e que atenta a
sua difícil previsibilidade de qualificação e quantificação, à semelhança da alínea b do presente pedido, se relega o seu
cálculo para execução de sentença;
e)

Pagar à Autora uma indeminização decorrente da privação do uso da sua moradia, que por defeito perfaz na presente
data o montante de € 94.500,00 euros, ao qual deverá acrescer o valor de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros)
mensais até que sejam repostas as condições de habitualidade do prédio da Autora.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Foi elaborado relatório pericial, encontrando-se aguardar ulteriores trâmites processuais.
39) PROCESSO: Ação de verificar ulteriores de créditos a apensar ao Processo de Insolvência de Pessoa Coletiva n.º
1772/14.0TYLSB a correr termos na 1º Seção de Comércio –J5 da Instância Central de Lisboa
PARTES: Reclamante- Município de Leiria
Insolvente: Albará, S.A. antiga Moviflor- Comércio de Imobiliária, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 1.586,21 €
PEDIDO: Reclamação de Créditos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda ulteriores trâmites processuais.
40) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1020/15.6BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria –
Unidade Orgânica 2
PARTES: Impugnado- Município de Leiria e Representante da Fazenda Pública
Impugnante: ASCENDUM II VEÍCULOS, Unipessoal, Ldª
VALOR DA AÇÃO: 8.723,32 €

PEDIDO: que a impugnação judicial seja julgada procedente consequentemente declarada nula a notificação com ref.ª
DEEC.02.08, ofício n.º 13068, anulando-se, por ilegal, o ato de liquidação da taxa de publicidade, levado a cabo pelo Município
de Leiria, no valor de € 8.723,32, previsto nessa mesma notificação. A restituição da quantia de € 25,00, paga pela Reclamante a
título de taxa de preparos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 15/04/2016 a prolação de Decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
41) PROCESSO: Ação Processo Comum nº 2604/15.8T8LRA a correr termos na Seção Cível- J4 DA Instância Central de Leiria
(Proc. 2604/15.8T8LRA.C1 do Tribunal da Relação de Coimbra).
PARTES: Autor- José Mário Martins Dias e esposa Margarida Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins Dias
Réu: Município de Leiria.
VALOR DA AÇÃO: 500.000,00 €
PEDIDO: que Município seja condenado a:
a)

Indemnizar os AA em 500 000,00 € acrescido de juros calculados à taxa legal, desde a data da notificação do R. para a
ação especial de fixação do prazo.

b) Se assim se não entender seja o Réu condenado a entregar aos AA, no 1º piso do Bloco os 200 m2 de área, divididos em
dias ou três frações, sendo uma delas destinada a Restaurante, frações essas devidamente aprovadas pelo Réu, e
aceites pelo coletivo de condóminos do edifício, dotadas das acessibilidades combinadas e inicialmente projetadas,
dotadas dos devidos acabamentos, expurgadas de elementos nocivos como o da passagem indevida de esgotos, e
providas das necessários condutas de evacuação de fumos e gazes e do mais a que se faz referência na causa de pedir.
c)

Em custas e procuradoria.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: O Tribunal Judicial de Leiria julgou a ação totalmente improcedente, e condenou o Sr. José Mário
e esposa a respeitar a permuta, no sentido de receberem a fracção tal como se encontra.
Estes recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra, que revogou aquela Sentença e mandou o Tribunal de Leiria decidir
novamente. Interpusemos Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
Proferida Acórdão do STJ, a dar parcialmente razão ao Município de Leiria.
Assim, entendeu o STJ absolver o Município de Leiria da indemnização de € 500.000,00 (tal como o TJ de Leiria havia decidido),
remetendo para o Tribunal da Relação de Coimbra a apreciação quanto ao pedido subsidiário.
Agora, competirá ao Tribunal da Relação de Coimbra apreciar aquele pedido subsidiário ou, ao invés, remeter novamente o
processo para Leiria, para que haja decisão quanto a esta matéria.
42) PROCESSO: Impugnação nº 1270/15.5BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Impugnante- Município de Leiria.
Impugnado: SUPER Menu- Sociedade de Refeições Ligeiras, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 2.188,56 €
PEDIDO: que seja julgada a presente impugnação como procedente, por provada e, em consequência, ser revogado o ato de
liquidação objeto de impugnação, condenando-se o impugnado ao pagamento à impugnante da quantia de 2.188,56 € acrescida

de juros indemnizatórios desde 1de Julho de 2015 e até efetivo e integral pagamento, bem como ao pagamento das custas
devidas, nestas se incluindo as de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 29/09/2016 prolação de Decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
43) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 1222/15.5ELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autores- Ramiro da Silva Lopes e Clarinda de Jesus dos Santos Lopes
Reu: Município de Leiria, Junta de Freguesia das Colmeias, António dos Santos Caetano e Maria Natália Antunes dos Santos
VALOR DA AÇÃO: 5.000,01 €
PEDIDO: a) que seja reconhecido que os Autores são donos e legítimos possuidores dos prédios com a matriz predial urbana sob
o artigo n.º 5084 e a matriz predial urbana sob o artigo n.º 884.
b) que seja reconhecido que a faixa de terreno, que serviu de local de passagem até ao ano de 1975, pertence aos Autores por
aquisição por usucapião.
c) a serem os 1º 2º Reús condenados a retirar todos os objetos que colocaram e/ou mandaram colocar naquela faixa de terreno,
que constitui propriedade dos Autores.
d) absterem-se o Réus de, no futuro, a invadir, ocupar e por qualquer meio destruir a propriedade dos Autores;
e) absterem.se de praticarem quaisquer atos que perturbem ou impeçam o livre acesso, por parte dos Autores Aos eus terremos
descritos em 1º da P.I.;
f) e a indemnizarem os Autores por todos os prejuízos relevantes, já previsíveis, mas ainda não determináveis, nem passíveis de
contabilização, que resultaram e venham a resultar por via da conduta lesiva dos Réus;
g) e a pagar uma indemnização de €2.000,00, pelos danos morais sofridos em consequência da conduta ilícita perpetrada.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 01/10/2015. Aguarda os ulteriores trâmites processuais.
44) PROCESSO: Providência Cautelar n.º 1824/15.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria
PARTES: Requerente- Magnetic Hapinesse, Unipessoal, Ldª
Requerido: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: a) suspensão da eficácia do despacho de 18/11/2015
b) Condenação do Município a abster-se da prática de qualquer ato executivo do sobredito despacho.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso
apresentado pela MAGNETIC - HAPINESS, UNIPESSOAL, LDA. e confirmou a Sentença recorrida.
Apresentado requerimento de custas de parte. Celebrado acordo para pagamento das custas de parte, o qual não foi cumprido.
45) PROCESSO: Ação Administração n.º 1577/15.1BELRA da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Zurich Insurance Public Limited Company- Sucursal em Portugal

Reu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.280,67 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente por provada e consequentemente o Município de Leiria:
a)

A pagar à Autora a quantia de 5.280,67 €;

b) Pagar à Autora os juros de mora referentes à quantia supra descrita, à taxa legal de 4% a contar desde a citação e até
integral e efetivo pagamento.
c)

A pagar as custas e demais encargos com o processo.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentada contestação em 14/12/2015 pelo Município de Leiria, aguarda marcação de
audiência prévia.
46) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 126/16.9BELRA, a correr
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Construtora dos Milagres de Esperança, Ldª
Réu: Município de Leiria e Junta de Freguesia dos Milagres
VALOR DA AÇÃO: 89.000,00 €
PEDIDO: serem ambos os Réus solidariamente condenados a indemnizar a Autora na quantia global de €89.000,00, a título de
danos patrimoniais pela desvalorização da sua propriedade e perda de lucros cessantes causada pela ampliação do cemitério dos
Milagres, acrescida de juros vincendos desse a citação até integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento de data para realização de audiência prévia.
47) PROCESSO: Processo de Insolvência n.º 1017/12.8TBPBL, a correr termos na Seção Comércio- J3 da Instância Central de
Leiria.
PARTES: Insolvente: Cátia Sofia Gaspar Marques
Credor: Município de Leiria
VALOR do Crédito: 556,40€ (coima e custas administrativas), a graduar como crédito comum, e 8,64 € (juros) com crédito subordinado.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
48) PROCESSO: Processo de Insolvência n.º 4418/12.8TBLRA- S, a correr termos na Seção Comércio- J2 da Instância Central de
Leiria.
PARTES: Insolvente: Massa insolvente da Farlis- Fábrica de Farinhas do Lis, Ldª
Credor: Município de Leiria
VALOR do Crédito: € 556,40, o qual deverá ser pago juntamente com os demais créditos comuns reconhecidos, rateadamente, na proporção
dos respetivos montantes, à exceção dos juros vencidos sobre o capital após a declaração de insolvência, os quais deverão ser pagos,
rateadamente, com os demais créditos subordinados e depois de integralmente satisfeitos os créditos comuns
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
49) PROCESSO: Ação Administrativo nº 403/16.9BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

PARTES: Autor: Magetic Hapiness Unipessoal, Ldª
Reú: Município de Leiria
VALOR do Crédito: 30.000,01 €
PEDIDO: a) que o Município seja condenado a abster-se da prática de qualquer ato de execução dos atos ora impugnado, sem
prejuízo da execução do ato determinado;
b) que seja declarado ilícito e anulados os atos:
c) A apensação da providência cautelar sob o Proc. 1824/15.0BELRA que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: proferida Sentença Judicial que declarou extinta a instância, por deserção, nos termos do
estatuído no artigo 277.º, alínea c), do CPC (aplicável ex vi do artigo 1.º do CPTA).
O tribunal condenou ainda a Autora no pagamento das custas judiciais.
Apresentámos requerimento de custas de parte no valor 153,00, aguardando-se assim o pagamento.
50) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 576/16.0BELRA, a correr termos na 1 Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor: Filipe Miguel Fernandes Resende
Réu: Município de Leiria
Chamada: União de freguesia de Mazarres e Barosa
VALOR DA AÇÃO: 705,66 €
PEDIDO: condenação do Município de Leiria a pagar 705,66 €, valor de reparação do veículo e juros à taxa legal a contar da
citação, além das custas e o mais que for de lei.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Encontra-se designado o dia 17/09/2020 às 14h30 para realização de audiência prévia.
51) Procedimento especial de despejo n.º 1243/18.6T8LRA a correr termos no Juízo Local Cível de Leiria- Juíz 1
PARTES: Autor- Município de Leiria
Ré: Vera Lúcia Caseiro Ferreira Lopes
PEDIDO: Ação de cobrança de Dívida
ESTADO ATUAL do PROCESSO: A Ré entregou o locado voluntariamente em Março do corrente ano. A execução para
pagamento de quantia certa, respeitante às rendas em dívida, está pendente, porquanto o Agente de Execução está a fazer
buscas de bens para penhora.
Sem bens penhoráveis até ao presente, o que a manter-se levará à extinção da instância.
52) PROCESSO: Procedimento especial de despejo n.º 3847/17.5T8LRA a Juiz Local Cível de Leiria-Juiz 4.
PARTES: Autor. Município de Leiria
Réu: Túlia Vera Cangolo Bernardo
PEDIDO: Ação de despejo.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O despejo foi concretizado a 13/03/2018. A execução para pagamento de quantia certa,
respeitante às rendas em dívida, está pendente, porquanto o Agente de Execução está a fazer buscas de bens para penhora.

Sem bens penhoráveis até ao presente, o que a manter-se levará à extinção da instância.
53) PROCESSO: Ação Declarativa n.º 824/17.0BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor. Município de Leiria
Réu: João Carlos de Matos Pereira
VALOR da AÇÃO: 33.814,30 €
PEDIDO: a condenação do Réu a pagar ao Município de Leiria o montante total de 33.814,30 €, a título de indemnização.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento para realização de audiência prévia.
54) Inquérito n.º 1235/15.T9LRA que corre termos o Ministério Público de Leiria
PARTES: Requerente: Município de Leiria
Requerido: Marco César Nunes Paulos
VALOR do PEDIDO: 150,00 €
PEDIDO: a condenação do Requerido a pagar ao Município de Leiria a quantia de 150,00 €, acrescida de juros moratórios à taxa
legal, desde a data da notificação do presente até integral e efetivo pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Na sequência do acordo alcançado com o arguido em sede de julgamento a 06/02/2017, aquele
confessou ser devedor ao Município de Leiria da quantia de 150,00 €, comprometendo-se a pagar esta importância em 5
prestações iguais mensais e sucessivas no valor de 30,00 € cada, sendo a 1ª com vencimento em 26/02/2017 e as restantes em
igual dia dos meses seguintes, o qual nunca foi cumprido. Foi solicitado ao SMAS, na pessoa do Dr. Leandro Santos, que se
procedesse à cobrança da quantia acordada no processo, no valor global de € 150,00.
Esta cobrança far-se-á nas faturas da água, num valor mensal de € 30,00, a acrescer à fatura normal de água. No entanto não
temos resposta do serviço de SMAS Leiria, se tal já ocorreu.
55) Processo de Impugnação n.º 1023/16.3BELRA que corre termos na 4ªUnidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR do PEDIDO: 3.617,09 €
PEDIDO: a) que seja ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de publicidade relativa ao ano de 2016, no montante
global de €3.617,09;
b) A condenação do Município de Leiria ao pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 17/11/2017 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.

56) Execução n.º 149/16.8BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc.
149/16.8BELRA TCA Sul- 2º Juízo- 1ª Seção)
PARTES: Réu/Executado: Município de Leiria

Autor/Exequente: Luís Carreira Fernandes
VALOR da Dívida: 6.248,76 €
PEDIDO: condenação do Executado no pagamento da dívida do montante de 5.733,49 €, acrescida dos juros de mora, desde o
trânsito em julgado da ação administrativa especial até efetivo e integral pagamento, que, na presente data perfazem a quantia
de 515,23 €.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida decisão favorável ao Município de Leiria. O Exequente interpôs Recurso para o Tribunal
Central Administrativo Sul. Aguarda prolação de Acórdão TCA Sul.
57) Ação Administrativa n.º 3233/16.7BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autora: Desafios Urbanos, Ldª
Réu: Município de Leiria
VALOR da Ação: 30.000,01 €
PEDIDO: a) que seja declarada a nulidade ou, pelo menos, a anulação, da notificação, através do ofício n.º 3954 de 25/01/2016,
da deliberação de 19/01/2016, tomada pela Câmara Municipal de Leiria, no sentido de resolver o contrato de concessão
celebrado em 15/03/2007, entre o Município de Leiria e a Autora;
b) ser declarada a anulação da deliberação de resolver o contrato de concessão, tomada pela Câmara Municipal, por deliberação
de 1901/2016, abrigo do disposto no art. 163º, n.º 1, do NCPA, por violação do disposto nos arts. 428º e 334º do CC;
c) Em consequência, ser declarada a manutenção e vigência do contrato de concessão do direito de uso privativo de dois
espaços integrados no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Flipe da Fonseca, na cidade de Leiria, celebrado entre o
Município de Leiria e a Autora, em 15/03/2007.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Findado a fase dos articulados, aguarda ulteriores trâmites processuais.
58) Ação Administrativa n.º 312/17.4BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Mercure- Projetos Imobiliários, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR da Ação: 180.161,11 €
PEDIDO: que o Município de Leiria seja condenado a encetar todas as diligências tendentes à reconstituir a situação que existiria
se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (queda do muro) e a proceder à sua execução, determinando-se a
sua condenação no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória calculada à razão de €500,00 €/dia, por cada dia de
atraso no cumprimento.
Para o caso de se entender que a reconstituição natural não será possível, não repara integralmente os danos ou é
excessivamente onerosa, o que se não concede, deverá ser a indemnização fixada e, dinheiro no montante de €180.161,11, já
deduzido da importância recebida do Dono de Oba na sequência da decisão judicial proferida e da execução instaurada,

condenando-se o Município de Leiria no seu pagamento, acrescido dos competentes juros de mora, calculados à taxa legal,
desde a citação até efetivo e integral cumprimento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 08/05/2017, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.

59) Processo de Impugnação n.º 84/17.2BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
VALOR da Ação: 8.823,13 €
PEDIDO: a) que seja ordenada a anulados atos de liquidação da taxa de publicidade relativa ao ano de 2016, no montante global
de € 8.823,13, considerando a violação das seguintes normas: artigo 1º, n.º 1 da Lei n.º 9/88, de 17 de Agosto, artigo 130º do
CPA, art. 77º da LGT e erro quanto aos pressupostos de factos.
b) condenação da entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária melhor identificada.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 20/04/2018 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.

60) Ação administrativa n.º 718/17.9BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Ordem dos Engenheiros; Eng. Noé Maria Duarte; Eng. António Duarte Massena; Eng. Ricardo David Lopes Leão e
Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim.
Réus: Município de Leiria; Município das Marinha Grande; Município de Peniche; Município de Santarém e Ordem dos
Arquitectos.
VALOR da Ação: 30.000,01 €
PEDIDO: que a ação seja considerada procedente, por provada, e em consequência:
a)

Declarar-se a nulidade da Deliberação da Câmara Municipal da Marinha Grande comunicada ao Autor Eng. Noé Maia
Duarte através do ofício de 5 de Dezembro de 2016; do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, onde se
decidiu que “os engenheiros civis portugueses com licenciaturas iniciadas no ano letivo de 1987/1988 podem exercer a
profissão de arquiteto num Estado- Membro da Comunidade Europeia mas não no nosso país”; do despacho do Sr.
Presidente da Câmara do Réu Município de Peniche, comunicado ao Eng. Ricardo Davi Lopes Leão em 28 e Julho de
2015, onde se acolheu o entendimento e que “a prática de atos próprios da profissão de arquiteto, entre os quais se
inclui a elaboração e subscrição de projetos de arquitetura, implica formação académica adequada e a inscrição na
Ordem dos Arquitetos”; do despacho do Exmo. Sr. Vereador Ricardo Santos da Câmara Municipal do Município de Leiria
de 16 de Dezembro de 2015, comunicado ao Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim, onde se decidiu que o “ projeto
de arquitetura apresentado se encontra subscrito por técnico que não se encontra habilitado para o efeito, nos termos
do disposto na Lei n.º 31/09 de 03/07 a atual redação.”

b) Reconhecer-se o direito dos Autores Eng. Noé Maria Duarte; Eng. António Duarte Massena; Eng. Ricardo David Lopes
Leão e Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim a elaborarem, subscreverem e apresentarem projetos de arquitetura;
c)

Condenar-se o Réu Município da Marinha Grande a praticar ato administrativo que autorize o Autor Eng. Noé Maria
Duarte, a elaborar e subscrever projetos de arquitetura, condenar-se o Réu Município de Leiria a praticar o ato
administrativo que autorize os Autores Eng. Noé Maria Duarte e o Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim a elaborar e
subscrever projetos de arquitetura, condenar-se o Réu Município de Peniche a praticar o ato administrativo que
autorize o Autor Eng. Ricardo David Lopes Leão a elaborar e subscrever projetos de arquitetura e condenar-se o Réu
Município de Santarém a praticar o ato administrativo que autorize o Autor Eng. António Duarte Massena a elaborar e
subscrever projetos de arquitetura;

d) Condenar-se os Réus Municípios a desaplicar as suas normas e procedimentos internos que negam aos engenheiros
civis (com curso de engenharia civil iniciado, pelo menos, em 1987/1988, no IST, FEUP, FCTUC e UM) o direito a
elaborarem, subscreverem e apresentarem projetos de arquitetura.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 06/06/2017, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.
61) Embargos de Terceiro n.º 2206/15.9T8PBL-B que corre termos no Juízo de Execução de Pombal
(Embargos à execução comum nº 2206/15.9T8PBL da Comarca de Leiria- Pombal- Instância Central- 2ª Seção de Execução- J1,
intentada pelos Exequentes/Credores Hipotecários Leonardo António Lisboa Moniz e Leonardo António Lisboa Moniz contra a
Moniz & Ribeiro, Ldª, para cobrança de quantia exequenda no valor de 997.655,01 €)
PARTES:
Embargante: Município de Leiria
Embargados: Moniz & Ribeiro, Ldª; Leonardo António Lisboa Moniz; Letícia Lisboa Moniz; Arlindo Lisboa Pereira Moniz; Banco
BIC Português, S.A. e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, Crl
VALOR do INCIDENTE: 396.562,50 €
PEDIDO: A) Declare que o Embargante adquiriu em 30/04/2007, ou em qualquer outra data que se vier apurar no âmbito dos
presentes autos, por acessão industrial imobiliária, e para integrar o seu domínio privado municipal, o prédio urbano situado na
Quinta de São Romão, em S. Romão, composto por tereno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a confrontar
do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente
com rio, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de
Leiria, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos, concelho de
Leiria, mediante o pagamento pelo Embargante da quantia de €396.562,50 à Embargada Moniz & Ribeiro, Lda., correspondente
ao valor que este prédio tinha à data da incorporação das obras realizadas pela Embargante naquele prédio, ou outra quantia
que se vier apurar nos presentes autos;
B) Condene os Embargados a reconhecer que desde 30/04/2007, ou desde qualquer outra data que se vier apurar no âmbito dos
presentes autos, que o Embargante é o dono do prédio urbano situado na Quinta de São Romão, em S. Romão, composto por
tereno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de
Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo

10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de
Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, e consequentemente, a ordenar o cancelamento da
inscrição de aquisição AP. 10 de 2008/12/16 daquela descrição predial;
C) Declare a nulidade, por simulação absoluta, da hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, e sobre
o prédio referido nas alíneas anteriores, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,
hipoteca aquela inscrita a favor destes pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial
de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene os Embargados
Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes embargados, a
reconhecerem que aquele negócio é nulo, e que não produz quaisquer efeitos jurídicos, e que se ordene o cancelamento da
referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de 2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição predial de
penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela descrição predial;
Ou caso o pedido referido em C) não seja julgado procedente, que se:
D) Declare a nulidade, por falta de legitimidade da Embargada Moniz & Ribeiro, Lda. e conforme melhor referido de 84º a 106º
do presente articulado, da hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, sobre o prédio referido nas
alíneas A) e B) do presente pedido, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,
hipoteca aquela inscrita a favor destes embargados pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do
Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene
os Embargados Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes
embargados, a reconhecerem que aquele negócio é nulo, e que não produz quaisquer efeitos jurídicos, e ainda que se ordene o
cancelamento da referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de 2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição
predial de penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela descrição predial; ou caso se assim não entenda, e que este
pedido D) não seja julgado procedente, que:
E) Declare que seja ineficaz, e que não produz quaisquer feitos relativamente ao Embargante, conforme alegado em 107º a 111º
do presente articulado, a hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, sobre o prédio referido nas
alíneas A) e B) do presente pedido, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,
hipoteca aquela inscrita a favor destes embargados pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do
Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene
os Embargados Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes
embargados, a reconhecerem que aquele negócio é ineficaz relativamente ao Embargante, e que não produz quaisquer efeitos
jurídicos relativamente a este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de

2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição predial de penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela
descrição predial;
F) Declare a nulidade, ou a sua ineficácia relativamente ao Embargante, da penhora realizada em 29/06/2016 pela Embargada
Banco Bic Português, S.A., no âmbito do processo executivo nº 3302/13.2TBLRA – Comarca de Leiria – Pombal – Instância Central
– 2ª Seção de Execução, hoje denominada por Juízo de Execução – Pombal – Comarca de Leiria, que tem como Exequente o
Banco Bic Português, S.A, e Executada a Moniz & Ribeiro, penhora aquela inscrita a favor da Embargada Banco Bic Português,
S.A. pela AP. 2455 de 2016/09/26, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020,
da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene aquela embargada a reconhecer que aquela
penhora é nula, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, ou então que a mesma é ineficaz relativamente ao Embargante, e
que não produz quaisquer efeitos jurídicos relativamente este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição
predial de penhora AP. 2455 de 2016/09/26 daquela descrição predial;
G) Declare a nulidade, ou a sua ineficácia relativamente ao Embargante, da penhora realizada em 21/03/2017 pela Embargada
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL no âmbito do processo executivo nº 144/13.9TBLRA – Comarca de Leiria –
Pombal – Juízo de Execução, que tem como Exequente a CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL e Executada a
Moniz & Ribeiro, Lda, penhora aquela inscrita a favor da Embargada CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL, pela
Ap. 2568 de 26/09/2016, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da
freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene aquela embargada a reconhecer que aquela penhora é
nula, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, ou então que a mesma é ineficaz relativamente ao Embargante, e que não
produz quaisquer efeitos jurídicos relativamente este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição predial de
penhora AP. 2568 de 26/09/2016, daquela descrição predial.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Já foi realizada a perícia imobiliária/construção civil, aguardando-se a realização da perícia à
contabilidade da Moniz & Ribeiro, Lda, após o que será agendada audiência final.
62) Providência Cautelar n.º 1408/17.8BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria. (estes autos foram apensados à Ação Administrativa Especial n.º 168/18.0BELRA, a qual foi intentada na sequência do
deferimento da providência cautelar)
PARTES:
Requerente: Município de Leiria
Requerida: Moniz & Ribeiro, Ldª
VALOR da Ação: 536 261,00 €
PEDIDO: que a presente providência cautelar seja PROVISORIAMENTE DECRETADA, nos termos nos termos do artigo 131.º do
CPTA, autorizando o Requerente Município a retirar de imediato os troncos, fios e arame, e demais objetos que impeçam o
acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, bem
como os troncos que se encontram colocados no prédio identificado no artigo 4.º, alínea b) do presente articulado, e que
impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores envolventes daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e
público em geral,

ou se assim se não entender,
que seja PROVISORIAMENTE DECRETADO que a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, retire no prazo de 24horas os troncos,
fios e arame, e demais objetos que impedem o acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da
Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, bem como os troncos que se encontram colocados no prédio identificado no
artigo 4.º, alínea b) do presente articulado, e que impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores envolventes
daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e público em geral, notificando-a para o efeito, com a cominação
prevista de que o incumprimento do ordenado constitui um crime de desobediência qualificada, nos termos do artigo 375.º do
Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 127.º, n.º 1 do CPTA.
E, ainda,
Deve a presente providência cautelar ser DEFINITIVAMENTE DECRETADA, por provada, e consequentemente, requer-se a Vossa
Exa. que este tribunal:
a) Atribua ao Requerente Município de Leiria a disponibilidade provisória sobre o prédio urbano situado na Quinta de São
Romão, em S. Romão, composto por terreno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com
António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio, inscrito
na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, descrito na 2ª
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, objeto do
Protocolo, onde se encontra edificado parte do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca e os respetivos espaços
exteriores envolventes;

b) Condene a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda a reconhecer que o Requerente Município

de Leiria tem a disponibilidade provisória do prédio referido na alínea anterior, bem como do Complexo Municipal de Ténis Dr.
Rui Garcia da Fonseca e dos respetivos espaços exteriores envolventes;
c) Proibir a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda., de praticar quaisquer actos ou omissões, sejam de que natureza forem, por
si ou por interposta pessoa, que limitem, perturbem, condicionem ou impeçam a disponibilidade do Requerente Município de
Leiria sobre aquele prédio, nomeadamente, quaisquer actos ou omissões que limitem, perturbem, condicionem ou impeçam o
acesso e utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e pelo público em geral, bem
como quaisquer actos ou omissões que limitem, perturbem, condicionem ou impeçam o acesso e utilização pelo Requerente
Município de Leiria e pelo público em geral dos espaços envolvent daquele complexo desportivo, conforme melhor identificados
nas plantas anexas ao Protocolo;
d) Autorize o Requerente Município a retirar e remover quaisquer bens, sejam de que natureza forem, nomeadamente, troncos
de madeira, fios e redes, que presentemente e de futuro impeçam, limitem ou perturbem o acesso e utilização do Complexo
Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e pelo público em geral, bem como a retirar e remover
quaisquer bens, sejam de que natureza forem, nomeadamente, os troncos de madeira que presentemente e de futuro impeçam,
limitem ou perturbem o acesso e utilização pelo Município de Leiria, e pelo público em geral, dos espaço envolventes daquele
complexo desportivo, ou quando assim se não entenda, condenar a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, a retirar no prazo de
24horas os troncos, fios e arame, e demais objetos que impedem o acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr.
Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, bem como os troncos que se encontram colocados no prédio

identificado no artigo 4.º, alínea b) do presente articulado, e que impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores
envolventes daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e público em geral;
e) Notifique a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, de que o incumprimento do peticionado nas alíneas anteriores
constitui um crime de desobediência qualificada, nos termos do artigo 375.º do Código de Processo Civil, aplicável por força do
artigo 127.º, n.º 1 do CPTA.
f) Condenar a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, numa sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 127.º,
nº 2 do CPTA, no montante diário de €500,00, por cada dia em que aquela se atrase, viole ou não cumpra com o referido nas
alienas A) a D) do presente pedido.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que decretou a providência cautelar a vigorar até ser proferida decisão na
ação principal a intentar pelo Requerente, através da qual:
a) Se autoriza o Requerente Município de Leiria a retirar quaisquer objetos que impeçam o acesso e a livre utilização do
Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, e que se encontrem colocados no
prédio sito na Quinta de São Romão, S. Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, inscrito atualmente na matriz predial
urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com a área de 20.310m2,
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2615/19941020, freguesia de Pousos, que impeçam o acesso e
livre utilização dos espaços exteriores envolventes daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e pelo público em
geral.
b) Se determina dever a Requerida permitir o acesso e utilização pelo Requerente e pelo público em geral do Complexo
Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca, e do prédio referido na alínea anterior, abstendo-se de qualquer comportamento
que obste ou comprometa a utilização dos mesmos nas condições atualmente existentes, ou que ponha em causa essas
condições.
A Sentença já transitou em julgado.
Apresentámos Custas de parte pelo que se aguarda o respetivo pagamento.

63) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 1271/17.9BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que a presente ação seja julgada procedente por provada e, em consequência, serem declarados nulos ou anulados os
actos impugnados.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 27/10/2017, aguardando-se assim os ulteriores trâmites
processuais.
64) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 108/18.6BELRA a correr termos n 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES: Autor- Suma- Serviço Urbanos e Meio Ambiente, S.A.
Réu: Município de Leiria
Contra-interessados: Pragosa Ambiente, S.A.; Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; FCC Environment Portugal, S.A.;
Luságua- Serviços Ambientais, S.A.; Valoriza Serviços Medioambientales, S.A.; Hidurbe- Gestão de Resíduos, S.A. e EcoambienteConsultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: Deve a decisão de adjudicação à proposta do Agrupamento Hidurbe/Valoriza/Luságua ser anulada, e em consequência
deve a adjudicação do presente procedimento recair sobre a proposta da Autora por ser a de mais baixo preço, ao abrigo do
critério de adjudicação previsto no n.º 1 do artigo 27º do Programa de Concurso.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença favorável pelo TAF de LEIRIA. Que julgou a ação totalmente improcedente e,
em consequência, absolveu os demandados de todos os pedidos formulados, com custas pela Autora.
A SUMA –SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. interpôs recurso da Sentença proferida pelo TAF de Leiria, ao qual já
apresentámos as respetivas contra-alegações, aguardando-se assim prolação de Acórdão pelo TCA Sul.

65) PROCESSO: Impugnação n.º 1513/17.0BELRA a correr termos na 2ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante- Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A.
Impugnada: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.968,15 €
PEDIDO: se seja julgada procedente a impugnação, requerendo-se que, em consequência e em face das normas legais citadas, a
anulação dos atos de indeferimento ora impugnados e, por essa via, também as liquidações que lhes deram causa, por vício de
forma ou por vício de violação de lei, ou ainda por vício de lei constitucional.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria.

66) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 168/18.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES:
Autor- Município de Leiria
Réu: Moniz & Ribeiro, Ldª
VALOR DA AÇÃO: 520.642,00 €
PEDIDO: Sendo julgada procedente a ação intentada pela Ré contra o Autor, e que correu os seus termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, na 1ª U.O., sob o n.º 1475/13.3BELRA, e, consequentemente, tendo sido o Autor condenado no
âmbito desta ação a pagar à Ré uma indemnização pelo incumprimento do supra referido Protocolo, deve a presente ação ser
julgada procedente, por provada, e, consequentemente:
A) declarar-se o incumprimento pela Ré Moniz & Ribeiro Lda. do Protocolo melhor identificado em 8.º e 9.º do presente
articulado, por culpa da Ré, e, consequentemente, ser proferida sentença que produza os efeitos da declaração negocial em falta

da Ré MONIZ & RIBEIRO, LDA., com sede na Rua das Portelinhas, nº 5, Loureira, Santa Catarina da Serra, 2495-132 Santa Catarina
da Serra – Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número único de matrícula e pessoa coletiva
503 475 327, e, consequentemente, se declare transmitido ao Autor, para o seu domínio privado, e como contrapartida pela
quantia em que este foi condenado a pagar à Ré no âmbito do supra referido Processo n.º 1475/13.3BELRA, o seguinte prédio,
com todas as construções e equipamentos nele implantados: prédio urbano composto por parcela de terreno para construção,
sito em Quinta de São Romão, São Romão, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia da União das
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com
António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio,
descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, freguesia de Pousos e concelho de Leiria, com
o valor patrimonial atual de €913.960,00;
ou, quando assim se não entender,
B) seja proferida sentença que produza os efeitos da declaração negocial da Ré MONIZ & RIBEIRO, LDA., com sede na
Rua das Portelinhas, nº 5, Loureira, Santa Catarina da Serra, 2495-132 Santa Catarina da Serra – Leiria, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 503 475 327, e,
consequentemente, se declare transmitido ao Autor, para o seu domínio privado, e como contrapartida pela quantia em que este
foi condenado a pagar à Ré no âmbito do supra referido Processo n.º 1475/13.3BELRA, o seguinte prédio, com todas as
construções e equipamentos nele implantados: prédio urbano composto por parcela de terreno para construção, sito em Quinta
de São Romão, São Romão, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia da União das Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com António José Ribeiro Pinto
Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio, descrito na 2ª Conservatória do
Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, freguesia de Pousos e concelho de Leiria, com o valor patrimonial atual de
€913.960,00;
e, ainda,
C) declarar que a transmissão ao Autor do prédio supra identificado, seja no caso da alínea A) ou B), é feita livre de
quaisquer ónus ou encargos, condenando-se a Ré a reconhecer que essa transmissão é feita nestes termos;
D) condenar a Ré a reconhecer ao Autor a faculdade de expurgar quaisquer hipotecas legais ou voluntárias constituídas
sobre o prédio referido em A) e B), nomeadamente, a hipoteca voluntária a favor de Leonardo António Lisboa Moniz e Letícia
Lisboa Moniz, para garantir um empréstimo no montante de €1.150.000,00, conforme melhor resulta da inscrição AP. 2660 de
2014/10/03 16:13:08 UTC, registada no prédio descrito sob o n.º 2615, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, da 2ª
Conservatória do Registo Predial de Leiria, e, consequentemente, condenar o Réu a pagar ao Autor as quantias que este tiver que
despender, sejam de que natureza forem, para expurgação daquelas hipotecas, a liquidar em execução de sentença, quantias
essas acrescidas de juros, à taxa legal, desde a data da sua realização até efetivo e integral pagamento;
E) condenar a Ré a pagar ao Autor, a título de indemnização, as quantias que este tiver que despender para desonerar o
prédio identificado em A) e B), a liquidar em execução de sentença, nomeadamente para pagamento e cancelamento das

penhoras referidas em ), c) e d) do artigo 35.º do presente articulado, bem como para pagamento e cancelamento de quaisquer
outros ónus ou encargos que onerem ou venham a onerar o referido prédio, quantias essas acrescidas de juros, à taxa legal,
desde a data da sua realização até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Foi apresentada Contestação/Reconvenção pela Moniz & Ribeiro, Ldª. Apresentámos a respetiva
Tréplica, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.

67) PROCESSO: Processo de Contencioso pré-contratual n.º 300/18.3BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- LADO RENOVADO- Construções, Ldª
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Lena Engenharia e Construções, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 1.345.184,16 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, por provada e, em consequência anular-se do ato ora impugnado, com as
devidas consequências legais, nomeadamente, a manutenção do referido procedimento concursal e adjudicação da proposta
feita pela A. no âmbito do mesmo. Requer ainda que a Ré seja condenada, a final, em custas legais e de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença judicial quanto à impugnação do ato de adjudicação, que julgou a ação
totalmente improcedente e, em consequência, absolveu o Município de Leiria e contrainteressada Lena Engenharia e
Construções, S.A.
Apresentámos requerimento de custas de parte no valor de 561,00 €, que após serem pagas ao Município de Leiria, iremos
encerrar o dossiê.
68) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 319/18.4BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Melanie Domingues Silva Carreira
Réu: Município de Leiria e Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 6.980,00€
PEDIDO: que ação ser considerada procedente, por provada e por via dela serem as Reús consideradas como responsáveis pelo
pagamento à Autora dos danos/prejuízos sofridos pela Autora em consequência do sinistro, nomeadamente a quantia de
5.980,00 € titulo de indemnização por danos patrimoniais- 5680,00 € de perda total do veiculo e 300,00 € dos óculos danificados
em consequência do acidente- bem como a quantia de 1.000,00 € a titulo de danos morais, tudo no total de 6.980,00 €, valor ao
qual deverão acrescer os juros legais que, à taxa legal se vencerem desde a citação dos Réus até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 07/05/2018, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.
69) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 341/18.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES: Autora- Eva Margarida Marques dos Santos
Réu: Município de Leiria e Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 4.561,64€
PEDIDO: que ação ser considerada procedente, por provada e por via dela serem as Reús consideradas como responsáveis pelo
pagamento à Autora dos danos/prejuízos sofridos pela Autora em consequência do sinistro, nomeadamente a quantia de
1.561,64 € titulo de indemnização por danos patrimoniais, bem como a quantia de 3.000,00 € a título de danos morais, tudo no
total de 4561,64 €, valor ao qual deverão acrescer os juros legais que, à taxa legal se vencerem desde a citação dos Réus até
efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho Saneador, aguarda marcação de audiência de julgamento.
70) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 400/18.0BELRA BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Gonçalo António Monteiro da Silva Viana
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 24.000,00 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, anulando-se, em consequência, o despacho da Vereadora das Operações
Urbanísticas, Planeamento e Ordenamento do Território da CM de Leiria, datado de 15 de Dezembro de 2017, mediante a qual
foi ordenada a “suspensão imediata, no todo, dos trabalhos de execução da obra” de “alteração e ampliação de uma moradia(…)
no prédio sito em Rua D. Bárbara Vaz Preto, Quinta do Cabeço, Leiria, União de Freguesias de Leiria, Pousos e Cortes.”.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide (por
falta de objeto).
A Sentença já transitou em julgado. Ambas as partes apresentaram custas de parte, pelo que não haverá lugar ao pagamento
entre as partes. Aguardamos apenas a notificação com a elaboração da conta final pela secretaria judicial, após a qual,
encerraremos o dossiê.
71) PROCESSO: Ação Administrativa de Execução de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1298/13.0BELRA-A-A, que
corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL)
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que seja julgado procedente o presente requerimento executivo e, em consequência, especificados os atos e operação
que consiste a integral execução do douto Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 19 de Janeiro de 2017,
fixando-se prazo para esse efeito e estipulando-se uma sanção pecuniária compulsória para o caso de novo incumprimento por
parte da Entidade Executada, o Município de Leiria.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 11/06/2018, aguarda ulteriores trâmites processuais.

72) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 1119/18.7BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Ageas Portugal- Companhia de Seguros, S.A.
Réu: Município de Leiria; Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A. e Águas de Centro Litoral, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 4.125,00 €
PEDIDO: que seja julgada procedente a presente ação, por provada e, em consequência, condene as Rés ao pagamento solidário
do valor de 4.125,00, acrescidos de juros de mora, vencidos e vincendos até efetivo pagamento, custas judiciais e respetivas
custas de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 29/10/2018, aguarda ulteriores trâmites processuais.

73) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 566/14.8BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Maria Rosa Henriques Marques.
Réu: Município de Leiria e outros;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: A Autora peticiona que o Tribunal:
A) Declare a inexistência jurídica da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral,
B) Declare inválido o ato administrativo impugnado,
e na sendo do que diz ser melhor especificado, pede [ao Tribunal]
para declarar juridicamente inexistente ou nulo ou, a não ser assim entendido, anular o ato administrativo da autoria da
Senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, anunciado e contido no ofício nº 74, assinado em
27/02/2009 pela Senhora Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, notificado em
2/03/2009 (documento n.º 24);
C) Condenar todas as Entidades Demandadas a absterem-se de praticar quaisquer atos administrativos ou outros, e
ainda, de operações materiais que contendam com o exercício efetivo de funções por banda da A. no GAT de Leiria, o que
tudo inclui a abstenção do indeferimento de Recurso Hierárquico através do qual impugnará as decisões que lhe
foram anunciadas pelo Despacho nº 11465/2009, assinado em 30/04/2009, pelo Senhor Secretário do Estado do
Desenvolvimento Regional,
E condenar
todas as Entidades Demandadas à prática todos os atos administrativos ou outros, e, ainda, operações materiais que
garantam o exercício efetivo de funções por banda da A. no GAT de Leiria, com a necessária segurança jurídica,
D) Condenar todos os Réus a pagar à A., sem prejuízo do que vier a apurar em liquidação de sentença, as quantias de:
- € 5.000,00 por danos morais, reportados a 01/09/2008, atualizados de acordo com a taxa de inflação do INE,
acrescidos de juros à taxa legal, vencidos e vincendos, desde a citação até efetivo e integral pagamento,
- € 4.999,89 por danos patrimoniais, a 01/09/2008, atualizados de acordo com a taxa de inflação do INE, acrescidos de
juros à taxa legal, vencidos e vincendos, desde a citação até efetivo e integral pagamento, correspondentes a parte da
indemnização por danos que se continuem a verificar por inércia dos Demandados em relação aos procedimentos
concursais em que a A. é opositora.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Após requerimento apresentado pela Autora Maria Rosa Henriques Marques, desistindo do
pedido, fomos notificados de Sentença que declara a instância extinta, absolvendo os Réus do pedido, com custas pela Autora.

74) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 686/18.0BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- António Guerra Pereira.
Réu: Município de Leiria e outros;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €

PEDIDO: O Autora peticiona que o Tribunal:
A) Declare nulo ou anulado o ato da entidade demandada que negou ao A. o direito ao acréscimo remuneratório pelo
trabalho suplementar prestado nos dias identificados no art.5º da sua P.I.;
B) Condene a entidade demandada a reconhecer que nos dias identificados no art. 5º da P.I. o A. prestou trabalho
suplementar em dia de descanso semanal obrigatório;
C) Condene a entidade demandada a processar e a pagar ao A. o acréscimo remuneratório devido pelo trabalho
suplementar prestado nos dias identificados no art. 5º da P.I..
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 25/01/2019, aguarda ulteriores trâmites processuais.
75) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 296/19.4BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor-Vítor Albino dos Santos Amado.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 609,95 €
PEDIDO: O Autor peticiona que o Réu seja condenado a:
1) Pagar ao Autor os danos provocados no veículo JJ na quantia de 409,95 €;
2) Pagar ao Autor os danos da privação de uso do JJ, na quantia de 200,00 €;
3) Pagar ao Autor os juros vincendos sobre a quantia indemnizatória total de 609,95 €, à taxa de 4% ao ano, a contar da
citação da Ré até integral pagamento;
4) Pagar, ainda, as custas.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 08/04/2019, aguarda ulteriores trâmites processuais.
76) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 355/19.3BESNT, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
PARTES: Autor-Valorminho- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e outros
Réu: ERDSAR- Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos.
Contra-interessado:Município de Leiria e outros
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: Os Autores peticionam que
a)

seja declaradas nulas ou, pelo menos anuladas as Decisões da ERSAR sobre os proveitos permitidos e tarifas reguladas
para o período regulatório 2012/2021, tudo conforme argumentos acima melhor expendidos.

b) A condenação da Entidade Demandada a indemnizar os danos, a liquidar em execução de sentença, correspondentes às
despesas que as Autoras venham a ter de suportar com recurso à via jurisdicional para defesa doas seus direitos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Junta procuração noa autos, de forma a acompanhar a tramitação processual.
77) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 559/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor-Maria da Glória de Jesus Cunha
Réu: Câmara Municipal de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 24.000,00 €
PEDIDO: A Autora peticionam que

a)

Que seja declarado inválidos (anulados, declarados nulos ou ineficazes9 o Despacho de decisão de declaração de
prescrião a favor do município e de declaração da caducidade da concessão da sepultura perpétua n.º 675P, 66P E 369P
do Cemitério Municipal de Leiria, de 1/6/2012, no uso de competências delegadas, o despacho para reclamar dos restos
mortais que se encontram aí sepultados, bem como dos demais atos que os precederem e todos os atos posteriores;

b) Condenação da Ré a pagar à Autora a quantia de 21.000,00 € a título de danos não patrimoniais emergentes de
responsabilidade extracontrual por fatos ilícitos;
c)

Condenação a Ré a pagar à Autora o montante correspondente ao valor venal das sepulturas a liquidar em execução de
sentença.

d) Condenação a pagar juros desde a citação até integral pagamento, em custas e demais encargos com os autos.
e)

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida sentença homologatória que julgou válida a transação efetuada entre as
partes e declarou extinta a instância. Encontrando-se apenas aguardar a liquidação das custas judiciais, encerrando-se
assim o respetivo dossiê.

78) Ac. Administrativa.º 782/19.6BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autora: Ideal Mercantil, Ldª e Álvaro Gameiro Manuel
Rés: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: --PEDIDO:
a)

que se seja considerada a pretensão da Autora não se encontrar satisfeita porquanto não foi emitida certidão de todos
os elementos requeridos referentes ao processo de licenciamento de obras de ampliação e de construção que correm
termos com o n.º 534/17 junto do Município requerido, devendo, em consequência, ser este notificado para emitir
certidão dos elementos em falta pi para se pronunciar quanto ao exposto;

b) caso assim não se entenda, o que se pondera sem conceder, considerando-se que a pretensão da Requerente foi
integralmente cumprida pelo Requerido, deve ser declarada a extinção da presente instância por inutilidade
superveniente da lide, nos termos do disposto no artigo 277º, alínea e) do CPC e nessa sequência;
c)

Ser determinado que as custas são exclusiva responsabilidade do Réu, sendo responsável pelo acionamento judicial por
só ter praticado o ato de pendência da ação, nos termos do disposto no artigo 536º, n.º 3 in fine e n.º 4 do CPC,
aplicável ex vi do artigo 1º do CPTA.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Finda a fase dos articulados, aguarda ulteriores trâmites processuais.
79) Providência Cautelar n.º 82418/19.6T8BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria
PARTES: Autora: Elsa Maria de Oliveira Rodrigues
Rés: Construções Vieira Mendes, Ldª e Município de Leiria

Chamado: Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A. e Ageas Portugal- Companhia de Seguros, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 1.980,57 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, por provada e, em consequência serem as rés condenadas solidariamente a
pagar à autora, a título de reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais que sofreu em consequência do acidente que
sofreu, a quantia de 1980,57 €, com juros à taxa legal, sendo os relativos aos danos patrimoniais a contar desde a data da citação
e danos não patrimoniais da data da sentença
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 30/09/2019, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.

80) Ação Administrativa n.º 1198/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Vibeiras- Sociedade Comercial de Plantas, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 23.020,00 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, por provada e, em consequência ser declarado totalmente inválido, por nulo
ou anulável, o ato administrativo de aplicação de uma Sanção Pecuniária à Autora Vibeiras pelo Réu Município de Leiria no valor
de 23.020,00 €, por estar ferido de vivios de forma e de violação de lei subsidiariamente e sucessivamente invocados.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 13/11/2019, aguardando-se ulteriores trâmites processuais.

81) Ação Administrativa n.º 1249/19.8BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Ana Paula da Silva dos Santos e marido Manuel Gaspar das Neves
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 180.651,44 €
PEDIDO: que seja o Município obrigado a reconhecer que assiste legitimidade para os ora Autores, desacompanhados dos
restantes proprietários de quotas indivisas, requerem a reversão das parcelas sobrantes supra identificadas, pelo que deverá
determinar-se a anulabilidade do despacho de 09.07.2019, que indeferiu o pedido de reversão das parcelas sobrantes n.º 2 e n.º
3 da parcela n.º 2, melhor identificada na resolução de requerer a declaração de utilidade pública, constante da deliberação de
18.03.2014, por violação do disposto no art. 68º n.º 1 do CPA e art. 74º n.º 2 do CE.
Mais se requer a V.ª Ex.ª, nos termos do disposto no art. 74º n.º 4 do Código das Expropriações, se digne reconhecer o direito de
reversão dos ora Autores das duas parcelas sobrantes da parcela n.º 2, melhor identificada na resolução de requerer a
declaração de utilidade pública constante da deliberação camarária de 18.03.2014, que adiante se junta como documento n.º 8,
a qual foi cedida ao Município de Leiria, para o domínio público municipal, através de escritura outorgada em 15.07.2015,
respetivamente,

- com a área de 1.076,00 m2, no Anexo II, à ata da reunião de Câmara de 24.07.2018, que adiante se junta como documento 17,
inscrita na matriz predial urbana da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, do concelho de Leiria, sob o artigo
11349 e descrita na 1ª Conservatória Predial de Leiria sob o número 370420180820da freguesia de Leiria e
- com a área de 1.440,00m2, identificada com o n.º 3, no Anexo II, à ata da reunião de Câmara de 24.07.2018, que adiante se
junta como documento n.º 17, inscrita na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, do
concelho de Leiria, sob o artigo 11350 e descrita na 1ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 3705/20180820
da freguesia de Leiria.
Cumulativamente requer-se a V. Ex.ª se digne adjudicar aos Autores as duas parcelas sobrantes supra descritas, sendo que pela
adjudicação da parcela com a área de 1.086,00 m2, identificada com o n.º 2, no Anexo II , à ata da reunião de Câmara de
24.07.2018, que adiante se junta como documento n.º 17, inscrita na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes do concelho de Leiria, sob o artigo 11349, com o valor patrimonial tributário atual de 97.740,00 €, e
descrita na 1ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 3704/2018820 da freguesia de Leiria deverá o Município
de Leiria receber uma indemnização no valor de 77.667,25 € e pela parcela com a área de 1.440,00m2, identificada com o n.º 3,
no Anexo II, à ata de Câmara de 24.07.2018, que adiante se junta como documento n.º 17, inscrita na matriz predial urbana da
União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, do concelho de Leiria, sob o artigo 11350, com o valor patrimonial
tribuário atual de 11.630,00 € e descrita na 1ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 3705/20180820da
freguesia de Leiria , deverá o Município de Leiria receber uma indemnização no valor de 102984,19 €, tudo pelo montante global
de 180.651,44 €.
Mais requer que se digne ordenar a promoção do registo predial da presente ação nos termos d disposto nos artigos 3º, 8º-A e
8ºB n.º 3 al a) do Código de Registo Predial.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 07/01/2020, aguardando-se ulteriores trâmites processuais.
82) Ação Administrativa n.º1273/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: LEMEX EMPREENDIMENTOS, LDª
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente, por provada e, em consequência, ser anulado o ato administrativo emanado pelo
Réu de oposição ao pedido efetuado pela Autora de registo de estabelecimento de alojamento local com fundamento na
incorreta instrução da comunicação prévia com prazo (despacho de 2019/07/24, proferido pelo Sr. Diretor Municipal de
Administrativo, Dr. Gilberto Lopes, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Sr. Presidente da Câmara na alínea a) do
ponto 2.1.2.4. do despacho 137/2018, publicitado através do edital 120/18, ambos de 26 de novembro) e ser substituído por
outro que defira o pedido efetuado pela Autora de registo de estabelecimento de alojamento local sito na Rua das Flores, união
das freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 02/12/2019, aguardando-se ulteriores trâmites processuais.

83) Ação Administrativa n.º 1321/19.4BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Fernando Eduardo Loureiro Malhó
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: ---- €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente, por provada e, em consequência:
a) declarado nulo ou anulado o ato impugnado, com as legais consequências;
b) Condenada a entidade demandada a proceder à atribuição de dois pontes referentes ao biénio de 2013/2014.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Requeremos a inutilidade superveniente da lide, aguardando-se despacho referente ao pedido.

84: Inquérito n.º 396/17.5T9LR (a este inquérito foram apensados os Inquéritos nºs 2375/17.3T9LRA, 98/18.5PFLRA,
935/17.1T9LRA, 22211/17.8T9LRA, 2905/18.3T9LRA, 981/18.5PFLRA, 2/19.3PCLRA e 341/17.8PCLRA)
PARTES:
Queixoso: Município de Leiria
Arguido: Arlindo Lisboa Pereira Moniz
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Em 26/12/2019, o arguido foi acusado por seis crimes de dano qualificado, previsto e punido
pelos artigos 212.º, nº 1 e 213.º, nº 1, alínea c) do Código Penal, tendo sido arquivadas 21 ocorrências de teor idêntico, ocorridas
entre 09/10/2017 e 12/10/2017, por o Ministério Público entender que não existem indícios suficientes de que o arguido foi o
autor dos danos causados.
Encontra-se a correr o prazo para deduzirmos o Pedido de Indemnização Civil.

Pombal, 20 de janeiro de 2020

Mário Diogo

Processos Judiciais Pendentes do Município de Leiria
(Pertenciam, anteriormente, à Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo de
Leiria, E.M. - Em Liquidação)
(Advogado – Ricardo Macieirinha - R.L.- Responsabilidade Limitada)

PROCESSOS TRIBUNAL
1º) Exequente: Município de Leiria
Executados: Solplay - Exploração de Espaços Lúdicos, S.A. e Luís
Alberto Henriques de Magalhães
Proc. nº 684/12.7TBLRA - Comarca de Leiria – Juízo de Execução de
Pombal
Acção Executiva para cobrança de Rendas: Valor € 651.255,88 euros. Correu
termos no Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, face à insolvência da
“Solplay – Exploração de Espaços Lúdicos, S.A.”, apenas em relação ao
Executado Luís Magalhães. O executado Luís Magalhães deduziu oposição à
execução.
Foi requerida a substituição do Exequente “Leirisport – Desporto, Lazer e
Turismo de Leiria, EM”, pelo Município de Leiria, que foi admitido.
No dia 21/03/2017, foi realizada a diligência de penhora de bens do Executado
Luís Magalhães, que apresentou uma proposta de pagamento, que foi
aprovada por deliberação da CML de 03/04/2017. Nos termos da proposta
aprovada, ficou estabelecido o pagamento do valor de € 400.000,00 euros,
sendo 10.000,00 euros no acto da diligência de penhora e os restantes €
390.000,00 euros em 54 prestações de € 7.000,00 e uma última de €
12.000,00. De igual modo, pelo referido acordo, ficou estabelecido o penhor
sobre os bens móveis penhorados ao Executado para garantia das obrigações
assumidas.
Atento o acordo celebrado foi declarada a extinção da instância.
À data de 06/04/2018, foram efetuados pagamentos ao Município de Leiria no
total de € 59.000,00 euros. (Cinquenta e nove mil euros), encontrando-se em
mora as prestações de Dezembro de 2017 a Março de 2018.
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A 06/04/2018 foi requerida a renovação do processo de execução para
cobrança do valor total da dívida, face ao incumprimento do acordo de
pagamento por parte do executado.
A 03/05/2018 foi realizada nova diligência de penhora de bens móveis na
residência do Executado, no decorrer da qual este apresentou uma nova
proposta de acordo de pagamento em prestações:
a) As partes fixam a dívida em €341.000,00, correspondente ao valor de €400.000,00, fixado
no anterior acordo, descontado das importâncias pagas pelo executado no seu cumprimento,
no montante global de €59.000,00;
b) Como princípio de pagamento, no dia da diligência, o executado efectuou a entrega de
€15.000,00, por transferência bancária para conta da agente de execução;
c) Até 08/06/2018, o executado Luís Alberto Henriques de Magalhães obrigou-se a efectuar o
pagamento adicional de €20.000,00 (Vinte mil euros), por transferência para a mesma conta,
assim regularizando os pagamentos que estavam em falta até Abril de 2018, no âmbito do
anterior acordo;
d) Até 10/07/2018, o executado Luís Alberto Henriques de Magalhães obrigou-se a pagar
€5.000,00 (Cinco mil euros);
e) O valor de €283.000,00 (Duzentos e oitenta mil euros) será pago em 71 prestações mensais
e sucessivas, que se fixam no valor de €5.000,00 (Cinco mil euros), durante os meses de Maio
a Outubro, e no valor de €3.000,00 (Três mil euros), durante os meses de Novembro a Abril,
vencendo-se a primeira prestação em 10/08/2018 e as restantes no dia 10 dos meses
subsequentes;
f) No dia 10 do mês subsequente ao vencimento da 71ª prestação, o executado Luís Alberto
Henriques de Magalhães obriga-se a pagar o valor final de €18.000,00 (Dezoito mil euros);

A proposta ficou sujeita a aprovação pelo Exequente.
Desde a data da apresentação da proposta e até 30/09/2018, o Executado
procedeu ao pagamento, por transferência para a Agente de Execução, do
valor acrescido de € 50.000,00, que foi por esta transferido para o Município de
Leiria.
Em reunião da Câmara Municipal de Leiria, realizada em 02/10/2018, foi
deliberado a aprovação da proposta de pagamento do Executado.
O acordo, redigido nos termos da deliberação aprovada, foi assinado por
ambas as partes e junto ao processo.
Em 19/10/2018, o Executado fez duas transferências no montante global de
€5.000,00, para pagamento da prestação de Outubro de 2018.
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Na data de 20/11/2018, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Novembro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 16/01/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Dezembro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 08/02/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Janeiro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 25/02/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Fevereiro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 14/03/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Março no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 17/04/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Abril no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 27/05/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Maio no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 17/06/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Junho no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 23/07/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Julho no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 20/08/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Agosto no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 20/09/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Setembro no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 18/10/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Outubro no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 26/11/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Novembro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 26/11/2019, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Novembro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 06/01/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Dezembro no valor de € 3.000,00 euros.
Encontra-se por liquidar a prestação referente ao mês de Janeiro do ano
corrente.
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2º) Credora: Leirisport, E.M. - Em Liquidação/Município de Leiria
Insolvente: Solplay - Exploração de Espaços Lúdicos, S.A.
Proc. nº. 563/12.8TYLSB-C- Comarca de Lisboa – Juízo de Comércio de
Lisboa – Juiz 1
Proferida sentença de aprovação de lista de créditos. Reconhecido o crédito no
valor de €335.510,64 euros.
No dia 19/07/2017 foi apresentado requerimento para substituir a Leirisport
pelo Município de Leiria, enquanto credora da insolvente. Foi deferida a
requerida substituição.
Foi apresentada a prestação de contas e foi elaborada a conta de custas
prováveis.
O processo aguarda que seja efectuado o rateio e respectivos pagamentos aos
credores.
Por despacho de 28/02/2018, reiterado em 07/05/2018, o Tribunal veio fixar a
remuneração e despesas do Administrador da Insolvência, e notificou-o para
apresentar nova prestação de contas, tendo em atenção esses elementos.
Em 04/06/2019, o Tribunal confirmou que o processo ainda se encontra em
fase de prestação de contas.

Leiria, 20 de Janeiro de 2020
Ricardo Macieirinha
Advogado
Cédula Prof.nºl 4879C * NIF 205188443
Responsabilidade Limitada
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Município de Leiria
C A PI TU LO I I I - O ut r as i n f o r m aç õ e s re l e van t e s s obr e a at i vi da d e d o M un ic í pi o
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, Valorlis, do Conselho de
Administração dos SMAS e Assembleia Municipal.
ATIVIDADE DOS SERVIÇOS
DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIVISÃO FINANCEIRA
Relatório financeiro respeitante ao período em análise constitui o Anexo I ao presente relatório e dele faz
parte integrante.
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Alterações Estrutura Orgânica do Município
Encerramento do procedimento tendente à publicação da 7.ª Alteração à Estrutura Orgânica do Município de
Leiria que entrou em vigor no dia 14 de janeiro de 2020.
Vencimentos:
Na área dos vencimentos importa realçar o procedimento de reavaliação do escalão de rendimentos para
apuramento da manutenção do abono de família, com efeitos a janeiro de 2020. Nesse âmbito, mediante os
documentos relevantes para manutenção da prestação de abono de família para crianças e jovens, foram
efetuados novos cálculos para determinação da condição de recurso a ter em conta na manutenção do
pagamento daquelas prestações.
Foi efetuado a alteração da remuneração mínima mensal garantida para o valor de 635€, bem como a
configuração na PES – Aplicação informática de gestão de pessoal necessária, em consequência da entrada em
vigor do novo sistema de contabilidade – SNC-AP.

Programas empregos Inserção:
Elaboração de 6 novas candidaturas aos programas de emprego inserção (CEI+). Em janeiro de 2020, iniciaram
funções 5 novos beneficiários dos programas CEI+.
Estágios PEPAL:
Marcação e realização das entrevistas aos candidatos à 6.ª Edição do PEPAL.
No que respeita ao recrutamento importa realçar:
a) Aplicação das provas de conhecimentos, pelos elementos do júri, aos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo
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indeterminado, de 02 postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Leiria (Referência PCCR 13/2019) - Técnicos Superiores | área gestão.
b) Aplicação das provas de conhecimentos, pelos elementos do júri, aos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo
indeterminado, de 02 postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Leiria (Referência PCCR 15/2019) - Técnicos Superiores | área solicitadoria.
c)

Foi prestado apoio aos júris dos procedimentos concursais que se encontram a decorrer no âmbito
da análise de cinco reclamações apresentadas em sede de audiência dos interessados, no âmbito dos
procedimentos com as referências PCCR.004.2019 e PCCR.005.2019.

Na área do recrutamento, foi efetuado o acolhimento de uma trabalhadora que iniciou funções no município
de Leiria com efeitos ao dia 06/01/2020, por via da celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, a que corresponde a carreira e categoria de assistente operacional, e a área de
atividade de jardineiro, bem como de um trabalhador que iniciou funções com efeitos ao dia 01/01/2020,
designado no cargo de adjunto do Gabinete de Apoio à vereação.
Na área da assiduidade, foram iniciados os procedimentos inerentes à preparação dos mapas individuais para
a marcação das férias no ano em curso, quer para a marcação das férias na plataforma de assiduidade, quer
para a marcação das férias nos mapas manuais. Procedeu-se também à configuração dos horários do pessoal
dos mercados para o ano civil em curso (rotativos mensalmente).
Foram também analisados, enquadrados e concluídos os diversos pedidos de transição de férias do ano
transato para o ano em curso que, por motivos de doença ou acidente em serviço, não foi possível ao
trabalhador o regular gozo das férias no próprio ano.
Por fim, importa destacar que foram enquadrados no quadro legal vigente e já se encontram em fase de
notificação da decisão final, os processos de acumulação de funções ou atividades privadas, exercidas em
regime de trabalho autónomo ou subordinado, com as funções públicas.
Formação:
Promoção e realização de 3 sessões de formação interna subordinadas ao tema "O Regulamento Geral de
Proteção de Dados e o Código de Conduta", ministradas pelos trabalhadores, Sr.ª Dr.ª Lina Frazão, Sr.ª Dr.ª
Sílvia Escudeiro, Sr. Dr. Miguel Narciso e Sr. Dr. Cristiano Alves.
DIVISÃO JURÍDICA
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.
Processos administrativos mais relevantes: 22 informações de carácter técnico-jurídico, 5 atos
administrativos (despachos e deliberações), 3 contratos e 13 ofícios;
Serviço de Contraordenações: 21 iniciados, 161 movimentados, 49 decisões, 9 execuções judiciais, 2
impugnações judiciais, e 27 coimas pagas.
Serviço de Execuções Fiscais: 154 citações e notificações.
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Em conformidade com o que nos foi superiormente solicitado, passaremos a expor de forma sumária,
as atividades desenvolvidas, no período em análise, pelos serviços da Divisão Administrativa.
1–Á R E A A D M I N I S T R A T I V A
Serviço de Expediente Geral
Emissão de guias de receita de certificados de registos de cidadãos da comunidade europeia

€ 490,00

Emissão e revalidação de cartões de residente

€ 246,00

Emissão de plantas de localização

€ 33,18
Serviço de Atendimento ao Público
A
Urbanismo

B
Atendimento
Geral

Nº atendimentos

2553

Tempo médio de atendimento

19m

Balcão por serviço

Tempo máximo de atendimento
Tempo médio de espera
Tempo máximo de espera

D
GIP –
Gabinete de
Inserção
Profissional
n/a

E
GAS –
Gabinete de
Ação Social

1408

C
Arquivo
Municipal
(sala de
leitura)
487

F
Atendimento
Prioritário

559

58

11m

20m

n/a

15m

9m

03h54m00s

02h15m00s

01h10m00s

n/a

01h52m00s

01h00m00s

21m

9m

13m

n/a

26m

5m

03h11m00s

02h00m00s

01h03m00s

n/a

02h08m00s

36m

Serviço de Arquivo Administrativo
Funções
Quantidade de processos

Informatização de
processos
558

Processos digitalizados Pedidos ao arquivo
(disponíveis online)
(internos e
externos)
451

2632

Inscrições na
plataforma
para consulta
dos processos

Pedidos de
cópias/digit

236

1597

alizações

DIVISÃO DE INFORMÁTICA
No período em análise, esta divisão não foi alvo de reclamações nem de recursos hierárquicos.
No decorrer das actividades regulares, levadas a cabo por esta divisão, salientamos as seguintes:
 Projecto e implementação da infra-estrutura da rede de dados do Município à Loja de Cidadão, de
modo a permitir o funcionamento dos serviços Municipais e dos SMAS de Leiria;
 Apoio técnico para a instalação de diversos serviços (AMA, SMAS, AT, IRN, CML) na futura Loja do
Cidadão;
 Elaboração do procedimento de aquisição de computadores para renovação dos postos de trabalho
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística;
 Planeamento da restruturação da rede de dados do Município e substituição de alguns equipamentos
activos de rede, de acordo com o mesmo;
 Parametrização do sistema de vídeo vigilância da Loja de Cidadão, na rede de dados do Município;
 Acompanhamento e criação de condições para ligação do novo sistema de vídeo vigilância do parque
de estacionamento de Sant’Ana à rede de dados do Município;
 Planeamento, desenvolvimento e execução dos complexos procedimentos informáticos de passagem
de ano;
 Adaptação das aplicações de gestão autárquica, em função da nova estrutura orgânica do Município;
 Apoio técnico da restruturação da rede de dados no edifício do antigo “Banco de Portugal”;
 Alterações e adaptações de vários postos de trabalho, em função da mobilidade interna de
trabalhadores;
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Apoio à PSP, na manutenção dos circuitos de comunicação, para transmissão e gravação das imagens
da vídeo vigilância da cidade, no centro de controlo da PSP;
Substituição das UPS de apoio ao Data Center que, se encontravam em fim de vida e, já não
garantiam a alimentação eléctrica dos equipamentos, em caso de falha de energia;
Dinamização e acompanhamento de formação e apoio em posto de trabalho, na utilização de
aplicações de gestão autárquica - Medidata;
Actualização contínua da informação disponibilizada na página Web do Município;
Apoio à Assembleia Municipal, na preparação dos computadores a utilizar pelos líderes de cada
partido;
Acolhimento e acompanhamento de estagiários de escolas do Concelho;
Suporte contínuo ao funcionamento das aplicações de gestão autárquicas, com a realização de
enumeras actualizações.

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Em termos globais, a atividade da Divisão de Contratação Pública centrou-se na realização dos procedimentos
de passagem de ano, a saber:



Procedimentos de inventário circulante: inventários às existências e atualização dos stocks; registo e
movimento de stock;
Procedimentos de início de ano relativos a contratos plurianuais: emissão das requisições externas
(REC) referentes a contratos plurianuais; emissão dos pedidos de fornecimento (PFO) anuais,
referentes a contratos plurianuais, de despesa fixa e permanente.

Porém, para além destes procedimentos, foi dado andamento a outros processos, conforme informação que
de seguida se apresenta, por áreas.
1. Área da Contratação Pública
No período em análise o serviço de contratação pública desenvolveu a sua ação em torno dos seguintes
procedimentos de contratação pública:
N.º de processos
Proc. Em curso

1

0

1

Ajuste Direto, Regime Simplificado

183

6

189

Ajuste Direto, Regime Geral

16*

14**

30

10***

14****

24

Concurso Público

6

14

Acordo Quadro

0

0

0

Concurso de Conceção

0

0

0

Concurso Limitado por Prévia
Qualificação

0

0

0

Ajuste Direto, Regime Simplificado

0

0

0

Ajuste Direto, Regime Geral

1

2

3

Consulta Prévia

6

2

8

Concurso Público

1

1

2

Concurso de Conceção

0

0

0

Concurso Limitado por Prévia
Qualificação

0

0

0

Contratação Excluída

Consulta Prévia
Bens e serviços

Empreitadas

Reclamações /
Recursos
hierárquicos

Proc. Concluídos

3

Total

20
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(*) Inclui, para o período em análise, 2 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais concluídos.

TOTAL:

277

(**) Inclui, para o período em análise, 4 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais em curso.
(***) Inclui, para o período em análise, 1 consulta prévia ao abrigo de um acordo quadro.
(****) Inclui, para o período em análise, 1 consulta prévia ao abrigo de critérios materiais em curso.

Neste período foram apresentadas observações (tipo reclamação) em sede de audiência prévia, pelos
seguintes concorrentes:
- «S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar,
no âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 65/2019/DICP – Aquisição de sinalização vertical de
direção e identificação de localidades e respetivos acessórios de fixação, na modalidade de fornecimento
contínuo;
- «Raiz Espontânea, Lda.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no âmbito do procedimento por
Concurso Público n.º 66/2019/DICP - T – 09/2019 | Aquisição de serviços para fiscalização, monitorização,
controlo ambiental e coordenação da segurança da empreitada para a construção do pavilhão municipal
inclusivo das cortes;
- «RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar,
no âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 66/2019/DICP - T – 09/2019 | Aquisição de serviços
para fiscalização, monitorização, controlo ambiental e coordenação da segurança da empreitada para a
construção do pavilhão municipal inclusivo das cortes;
- «RIS 2048 – Sistemas Informáticos e Comunicações, S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no
âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 71/2019/DICP – Aquisição de computadores de secretária e
de computadores portáteis.
2. Área dos Armazéns e Controlo de Contratos
No que se refere aos armazéns do município e ao controlo de contratos, de relevar, em termos do trabalho
desenvolvido neste período:
 A realização de todos os procedimentos referentes ao inventário de final de Ano nos armazéns 1, 2 e 3;
 A realização de todos os procedimentos referentes ao trabalho de final de exercício, para as contas de
existências - classe 3 – regularização; Comunicação de inventários para a AT; Informação aos ROC’s dos
procedimentos efetuados durante todo o ano de 2019; Informação do saldo da Existência Final de 2019,
confirmando-se ser igual ao saldo da Existência Inicial de 2020, após integração definitiva da aplicação de
APROVISIONAMENTO 2020;
 O desencadeamento dos diversos processos de aquisição, por fornecimentos contínuos, bem como a
monitorização e execução dos que se encontram em vigor, a fim de fazer face às necessidades decorrentes
da atividade e/ou intervenção municipal.
UNIDADE DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS

AÇÕES RELEVANTES
A) Na sequência da entrada em vigor do Regulamento n.º 891/2019 - Regulamento dos Horários de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Concelho de Leiria
(Regulamento dos Horários), a ULD participou e colaborou nos esclarecimentos a prestar neste âmbito, a
saber:
– Em reunião de trabalho no dia 29/11, na sala do executivo, em que estiveram presentes a Associação
Inpulsar, a Acilis, o CRI, a PSP e a GNR;
- Em sessão destinada aos proprietários de estabelecimentos, realizada no dia 6/12 no Auditório sito no
Edifício Cultural Mercado Santana.
B) No seguimento da convocatória efetuada para a reunião de 17/12 subordinada ao tema “Transferência de
competências para o Município de Leiria”, a ULD realizou estudo relativo ao domínio “Autorização de
exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo” por ser matéria que irá
ser gerida por esta Unidade Orgânica.
C) Encontrando-se a DIPOET a desenvolver um levantamento de informação da rede viária, passeios,
sinalética e publicidade, a UO remeteu contributos que poderão vir a ser enquadrados no âmbito do caderno
de encargos a elaborar para prestação de serviços a contratar.
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No período considerado, foram desenvolvidas as atividades constantes no quadro seguinte:
Tipo de
operação

Publicida
de

OEP

Táxis

Ciclom
otor

RJACSR

Alojamento
Local

Eventos/
Ações
promocio
nais

Registo de
pedidos

9

17

5

9

45

6

Registo de
pedidos de
renovação/
Prorrogaçõe
s

96

1

0

0

0

0

Espetáculos e Divertimentos Públicos
Recinto
Improvis./Diversão
Provis

Recinto
Itinerante

Prova
Desportiva

Licença
Especial
Ruído

Autorizações
Fogo

10

9

0

8

22

8

0

0

0

0

0

0

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO
SECRETAR IA DE APOIO ADM INIS TRATIVO
- Apoio administrativo às várias divisões do Departamento:
- Inserção de processos no sistema de gestão documental com vista à sua desmaterialização;
- Preparação de processo para abertura de procedimento para as seguintes empreitadas:
- T 69/19- Elaboração de projetos para a ciclovia na margem direita da EN 109-9, troço KM 0.390 ao KM
1,480;
- T 70/19 -Reparação do telheiro no jardim Infância de Coucinheira – Amor;
- T 71/19 -Projeto de execução do espaço de lazer Intergeracional;
- T 72/19 -Beneficiação do Equipamento existente na envolvente da Lagoa da Ervedeira – Freguesia de
Coimbrão;
- T 73/19 -Tratamento Urbanístico e drenagem Pluvial em Espaços Verdes - Zicofa;
- T 74/19 -Execução de coletor pluvial na rua das Eiras – UF Parceiros e Azoia;
- T 75/19 - Execução de infraestruturas, passeios e pavimentos na rua do Gasparinho – UF Parceiros e Azoia;
- T 76/19 - Substituição integral dos telhados da cobertura do Solar do Visconde da Barreira;
- T 77/19 - Aquisição de serviços e modelação 3D para a área de intervenção do projeto de requalificação da
Av. Heróis de Angola e Zona envolvente – UF Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T 78/19 -Requalificação do coletor de águas pluviais sito em estrada da ribeira das Cortes – UF de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes;
- T 79/19 - Execução de levantamento topográfico de Diversos Arruamentos no concelho de Leiria.
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Acompanhamento, programação e fiscalização de obras municipais
- T-54/2015 - Execução de Infraestruturas para os Acessos Mecânicos ao Castelo de Leiria – PEDU - União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-31/2016 - Execução de Infraestruturas na Av. Nossa Senhora de Fátima e Av. Humberto Delgado (PEDU)
- T-64/2016 – Lote 2 - Requalificação da Rua dos Mártires – PEDU;
- T-01/2018 - Requalificação Urbana do Núcleo Amuralhado, Castelo e Envolvente - Edificado e espaço
Público – PEDU - União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-51/2018 - Requalificação da Variante da Caranguejeira (1.º Troço) e criação de um corredor pedonal – Freguesia
da Caranguejeira;
- T-53/2018 – Beneficiação da Rua João Ferreira e acesso ao campo de futebol – Freguesia dos Milagres;
- T-04/2019 - Arranjo Urbanístico no Largo do Paço – Caranguejeira-em execução – Freguesia da Caranguejeira;
- T-28/2017 - Requalificação da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira – Substituição de Vãos – União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- 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-49/2017 – Empreitada para a adaptação e instalação da loja do cidadão no edifício “O Paço” - União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-08/2019 - Requalificação do pavimento viário da EN 356-1, no troço compreendido entre IC2-Azoia e rotunda
dos bombeiros- Freguesia da Maceira;
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- T-64/2017 - Requalificação da EM 531 – Freguesia da Bajouca;
- T-40/2018 - Contrato de conservação e manutenção de vias municipais no concelho de Leiria;
- T-61/2018 - Requalificação do Largo Afonso Lopes Vieira e construção de passadiço metálico pedonal sobre o rio
Lis – UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-74/2018 - Construção de abrigos rodoviários em diversos locais do Concelho de Leiria;
- T-11/2019 - Estrada do Lis EN 356-2 (Cortes) Beneficiação entre os Pks 6+575.0 e 6+714.10 – Leiria
- T-15/2019 – Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos no Concelho de Leiria; Processo das
pavimentações nas Freguesias– Lotes 1,2,3,4 e 5;
- T-18/2019 - Execução de sistema de drenagem de águas residuais domésticas nos sanitários públicos do mercado
levante – UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-21/2019 - Beneficiação dos passadiços em madeira de acesso ao areal da praia do Pedrogão – Freguesia de
Coimbrão;
- T-22/2019 - Execução de infraestruturas enterradas para rede de IP e BT e drenagem pluvial na Av. da Igreja, rua
Voluntários 25 de novembro, Largo da Feira e rua do Vale, no troço compreendido entre a rua alto da Espinheira e
a rua dos Salgueiros – Freguesia da Bajouca;
- T-23/2019 - Execução de infraestruturas enterradas para rede de IP e BT e drenagem pluvial na rua de Santa
Catarina, no troço compreendido entre a rua Jardim das Oliveiras e a rua do Jardim – UF de Santa Catarina da Serra
e Chainça;
- T-53/2019 – Beneficiação de zonas envolventes ao Largo 5 de Outubro e criação de zonas de acessibilidades para
pessoas com mobilidade reduzida – UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-29/2018 – Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos no Concelho de Leiria; Processo das
pavimentações nas Freguesias - Lote 1,2,3,4 e 5;
- T-25/2017 - Construção do Pavilhão Inclusivo de Cortes - União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-06/2018 – Execução e Manutenção de Passeios e Pavimentos em Calçadas e Lagetas de Betão no Concelho de
Leiria;
- T-56/2018 – Elaboração de Estudos e Projetos para a requalificação da Rua da Malaposta – União de freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-57/2018 – Elaboração de Estudos e Projetos: Interseções Rodoviárias nas freguesias, respetivamente de Regueira
de Pontes, UF de Marrazes e Barosa e UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa;
- T-49/2018 – Requalificação da Avenida da Comunidade Europeia e reformulação do entroncamento entre a
Avenida e a Rua da Esperança -UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-37/2018 – Requalificação e beneficiação de equipamento e infraestruturas na zona do Marachão – UF de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes;
- T-48/2019 – Estabilização das margens da Ribeira do Amparo e controlo de sedimentação - UF de Marrazes e
Barosa;
- T-20/2019 – Beneficiação de Espaços de Jogos e Recreio de estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º ciclo do
concelho de Leiria;
- T -76/2016 – Reabilitação do Percurso Polis – Leiria (fase 1);
- Elaboração de procedimento para aquisição de serviços para “Cadastro de infraestruturas das ruas referentes ao
Projeto de requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva, Cruz d’ Areia, União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes e das ruas referentes ao Projeto do Sistema Urbano do Eixo Comercial e Envolvente da Avenida
Heróis de Angola (PEDU)”;
- Colaboração na preparação do procedimento referente a “execução de levantamento topográfico de diversos
arruamentos no concelho de Leiria” : T -79/19.
DIVISÃO DE PROJETOS
-

Elaboração, acompanhamento e coordenação dos seguintes projectos
Projetos e candidaturas: apoio ao Departamento na coordenação dos projetos financiados, no âmbito do
POSEUR, PEDU 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;
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T-14/15-Elaboração dos Projetos de Requalificação do Largo da República e Zona envolvente e Ligação à
Rotunda 2 da Variante de Capuchos (em execução), Requalificação da Rotunda D. Dinis e Rua Dr. João Soares
– Leiria, nova versão de Estudo Prévio, União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-34/2015- Centro Escolar de Marrazes – verificação de conformidade da arquitectura original.
Acompanhamento do processo de alteração do Polidesportivo Coberto para Pavilhão Desportivo;
- T - 60/2016 - Requalificação do sistema viário da Av. Heróis de Angola: desenvolvimento e acompanhamento
dos Projectos de Execução – actualização de topografia, acompanhamento dos projectos de execução,
eventuais alterações ao projecto;
- T-72/16 -Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva e Rua dos Romeiros, União de Freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – validação dos Projetos de execução e aguarda-se cadastro de
infraestruturas (outro procedimento);
- T-23/17 - Concurso do Centro de Atividades Municipal de Leiria – projeto de licenciamento concluído, não
aprovado;
- T-34/17- Villa Portela (projeto de execução em processo de revisão), União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes;
- T-46/17 - Requalificação da Praça Rodrigues Lobo: plano de comunicação com vereação;
- T-9/18 - Plano Geral de Infraestruturas para o Parque Empresarial de Monte Redondo: estudo prévio
apresentado na Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios;
- T-35/18 - Estudo de Impacte Ambiental para o Parque Empresarial de Monte Redondo – iniciou-se a análise
técnica do Plano de âmbito nacional e regional (T 9/2018), aguarda diligências municipais;
- T-57/18 - Elaboração de Estudos e Projetos para as intersecções rodoviárias: Regueira de Pontes, Barosa e
Ortigosa, foi rececionado o parecer do Instituto de Estradas de Portugal;
- T-01/2018 - Requalificação Urbana do Núcleo Amuralhado, Castelo e Envolvente - Edificado e espaço Público –
PEDU - União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – acompanhamento técnico da obra;
- T-61/2018_Requalificação do Largo Afonso Lopes Vieira, Cortes – acompanhamento técnico da obra;
- T-63/18 - Mapping 3D – Entrega do levantamento do Castelo (parcial);
- T-68/2019 - OP 2018/19-P39 - Casa Mortuária Santa Eufémia – alterações ao projecto de arquitectura –
submissão a parecer;
- T-43/18 e T-44/18 - Ampliação e Requalificação dos 2 postos da GNR (alterações): aguarda-se parecer do MAI
para o posto de Monte Redondo (reunião técnica na entidade);
T-31/19-Elaboração do projeto de arquitetura e especialidades do topo norte do Estádio Municipal para
Centro de Negócios de Leiria e Centro Associativo Municipal, aguarda pareceres em sede de licenciamento;
T-58/2019- Armários e antecâmara para a Igreja S. Pedro – pormenorização, orçamentação e apoio de
carpintaria/serralharia;
T-60/ 19 - Requalificação do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, para medição e orçamentação;
T-56/19- Projeto de Adaptação Pedonal e Automóvel (mobilidade) no largo da Sé – Leiria, Estudo prévio
entregue;
T-27/19 - Elaboração de projetos de Requalificação na rua de Leiria - Monte Real, aguarda licenciamento;
T-43/19 - Elaboração do projeto de Arquitetura de Interiores do Espaço "Black-Box" a instalar no edifício "O
Paço" – Leiria, Estudo Prévio aprovado;
T-61/19 -Elaboração do projeto de Requalificação da Rua Nossa Senhora da Encarnação, aguarda cabimento;
T-62/19 -Projetos de Requalificação das Ruas da Restauração e Dr. António da C. Santos, aguarda cabimento;
T-63/19 OP 2018/19 P 34 - Construção de um Parque Infantil e Lazer - Stª Catarina da Serra, aguarda
legitimidade;
T-65/19 - Requalificação de 33 habitações sociais, aguarda cabimento orçamental;
T-66/19 - Elaboração de projetos de remodelação do Edifício da Cooperativa Agrícola: início de procedimento;
T-67/19 OP 2018/19 Elaboração do projeto de iluminação, muro e vedação da Zona Desportiva dos Parceiros,
aguarda legitimidade;
T-69/19-Elaboração de projetos para ciclovia na margem direita da E.N. 109-9, troço Km 0,390 ao Km 1480:
elaboração de programa preliminar;
T- 79/2015 BAIRRO DA INTEGRAÇÃO: Elaboração de novo estudo para ampliação do estacionamento, recolha
de resíduos sólidos urbanos, arranjo viário e paisagístico do Bairro;
T- 49/2017 LOJA DE CIDADÃO Levantamento de edificado e projeção da planta do piso -1.
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Orçamento Participativo
Monitorização dos ciclos de 2017/18 e 2018/19, elaboração de projetos e conclusão de procedimento
para empreitada e especialidades;
Articular informação para processos de legitimidade de intervenção;
Gestão do endereço de email do “Orçamento Participativo”;
Monitorização da Rede Portugal Participa e divulgação ao GAV da V. Dr.ª Catarina Louro;
Preparação de procedimentos para as propostas vencedoras do OP 2019/20;
Participação em reuniões com o Grupo da Assembleia Municipal de alteração ao Regulamento.
Outros Projetos relevantes e apoio interserviços:
Análise de cadastro de entidades supramunicipais : terrenos do Ministério da Justiça e GNR;
Preparação de dossier atualizados dos processo dos futuros Centros de Saúde ( cadastro/programas
preliminares com ARS/futuro procedimento de execução de projetos);
Plano de Promoção do Projeto dos Acessos Mecânicos para divulgação em futura edição da revista
SmartCities – cidades inteligentes;
1.ªS Reuniões técnicas de outros projetos de requalificação viária (Cortes/Boavista), em
desenvolvimento: T 33/19 e T 39/19 (diom);
Desenvolvimento de projeto de adaptação de E.B de Monte Real para Biblioteca, proposta vencedora
do O.Participativo 19/20;
ESCOLA D. DINIS : Levantamento de edificado, projeção e cálculo de áreas do perímetro dos edifícios
da escola: remoção de coberturas de amianto;
Edições gráficas de apoio à DIP e demais serviços (B.M. Afonso Lopes Vieira, GAV´s, Divis, DIAS
eDivisão de Desenvolvimento Social);
Preparação de processos para início de procedimentos, pedidos de orçamento, submissão de processos
na plataforma para pareceres de entidades externas.
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
Acompanhamento e programação
- Análise e parecer técnico de processos de obras particulares e de Loteamento da 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 instruídos pela DPGU e ULD.
- 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
- Apoio e avaliação 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
- Preparação de procedimento de Concurso Público
Elaboração de orçamentação, Programa de Concurso e Caderno de Encargos, PAC e respetiva RQI:
- Contrato de Vigilância Humana para o Parque de Estacionamento da Fonte Quente
- Acompanhamento técnico e fiscalização de empreitada e serviços
- T-71/2018 - “Execução de trabalhos para Instalação de Sistemas de Sinalização Automática de
Trânsito na Estrada dos Marinheiros”.
- Sistema de Videovigilância a instalar no Parque de Estacionamento da Fonte Quente
- T-16/2019 - “Marcações Rodoviárias com Pintura a Quente em Sprayplástico e Termoplástico
nas Vias Municipais do Concelho”.

9

-

Contratação do Serviço Público de Transporte de Passageiros da Cidade de Leiria (MOBILIS)
Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva aos Parcómetros do Município de Leiria
Contrato N.º20/2019 – Aquisição por Lotes de Sinais de Trânsito e acessórios de Fixação, na
modalidade de fornecimento contínuo – Lote 2 (H7 com Led)
- Ajuste Direto N.º 44/19 – Aquisição de Aplicação Eletrónica para pagamento de
estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada em Leiria, incluindo
fiscalização através de aplicação para smartphones
Apoio técnico de empreitadas do ML, no âmbito da avaliação rodoviária, Segurança Rodoviária e
Acessibilidades:
- T-31/2016 - Execução de Infraestruturas na Av. Nossa Senhora de Fátima e Av. Humberto
Delgado (PEDU)
- T-64/2016 – Lote 2 - Requalificação da Rua dos Mártires – PEDU
- T – 49/2018 – Requalificação da Avenida da Comunidade Europeia e Reformulação do
Entroncamento entre a Avenida e a Rua da Esperança – União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes
- T – 19/2019 – Elaboração de Projetos de Execução para Alargamento do Pontão e Passeios na
EM 349-1 - Amor
- T – 29/2018 – Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos no Concelho de Leiria
- T – 51/2018 - Requalificação da Variante da Caranguejeira (1.º Troço) e criação de um
corredor pedonal – Freguesia da Caranguejeira
- T- 08/2019 - Requalificação do pavimento viário da EN 356-1, no troço compreendido entre
IC2-Azoia e rotunda dos bombeiros- Freguesia da Maceira
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)”.
- T – 76/16 – Elaboração de Projetos para o Percurso POLIS- Leiria”.
- T – 49/18 – Requalificação da Avenida da Comunidade Europeia - Leiria”.
- T – 14/15 – Requalificação da Rotunda D. Dinis e Rua Dr. João Soares”.
Acompanhamento técnico no âmbito de empreitadas desenvolvidas pela IP- Infraestruturas de
Portugal
- IC2 (EN1) – Requalificação entre Leiria (km 124+000) e L.D. Leiria/Coimbra (km 163+506) - 2ª
Fase – Entre Rotunda de Ferrus (km 126+536) e L.D. Leiria/Coimbra (km 164+292);
- EN350, KM5+468, Ponte sobre Ribeiro dos Frades. Construção de Passagem Pedonal Lateral à
estrutura existente.
Acompanhamento técnico e fiscalização na instalação de Abrigos de Passageiros âmbito do “Contrato
de Concessão de Uso Privativo do Domínio Público do Município de Leiria para Instalação e Exploração
Publicitária de Mobilidade Urbano”:
Procedimento de concessão do serviço público de transportes de passageiros da Cidade de Leiria:
- Preparação das peças do procedimento para parecer prévio vinculativo da AMT e a notificação
da adoção dos mecanismos previsto na legislação para evitar a quebra do serviço de
transportes;
- Peças do procedimento de concessão;
- - Ajuste direto para a contratação do serviço público entre a data de fim do contrato atual e o
início da nova concessão.
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;
- Elaboração de RQI para fornecimento ou reparação de equipamento e/ou peças afetas ao
sistema de gestão;
- Levantamento e depósito de receita semanal e Emissão de Guias de Pagamento.
Estacionamento Tarifado à Superfície – Parcómetros - Gestão e levantamento de receita diária.
Análise e atualização de rendas e tarifários
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Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa e Zona B de estacionamento de duração
Limitada;
- Parque de Estacionamento Santo Agostinho;
- Parque de Estacionamento Maringá.
Análise e atualização de rendas e tarifários e Emissão de Guias de Pagamento referentes a:
- Pagamento mensal dos avençados.
- Recolha de Receita semanal do parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana.
- Recolha de Receita quinzenal do parque de Estacionamento da Fonte Quente.
- Receita diária dos Parcómetros.
- Valor dos Contratos dos Parques de Estacionamento Concessionados:
- Parque de Estacionamento O Paço;
- Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa e Zona B de estacionamento de duração
Limitada;
- Parque de Estacionamento Santo Agostinho;
- Parque de Estacionamento Maringá.
Análise, parecer e emissão de cartões de residentes das ZEDL’s
Gestão do contrato de prestação de serviços da PSP:
- Pedidos de Emissão de Pareceres vinculativos de atividades desportivas e culturais ao ar livre,
de acordo com portaria 19/2017 de 11 de janeiro;
- Apoio no ordenamento do trânsito e promoção da segurança rodoviária na realização de
eventos promovidos pelo Município de Leiria, incluindo elaboração de RQI.
- Elaboração de RQI’s para Requisição do necessário acompanhamento policial para eventos.
Apoio e colaboração com a DiDE na gestão do contrato de prestação de serviços da GNR
Reuniões Mensais de Trabalho com a PSP
Reunião mensal com o objetivo de efetuar uma análise conjunta, avaliação e diagnóstico das
necessidades de intervenções e melhoria da sinalização vertical e horizontal, sentidos de trânsito e
propostas de acalmia de tráfego ou melhoria das condições de acessibilidades e circulação rodoviária,
incluindo visita aos locais em análise.
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

-

-

-

-

Se tor d e M áq u i na s e Vi at ur a s
Gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de Viaturas do Município de Leiria;
Setor de Oficinas (Carpintaria, Serralharia, Eletricidade e Canalização)
Realização de diversos trabalhos para a conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e jardimde-infância e, nomeadamente:
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 e prestou apoio no despejo de fossas de várias escolas e Jardim-deinfância 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 deu apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na realização dos eventos e/ou
exposições. No período em causa, destacam-se: Viver Ativo, 1.º Leiria Festival Rallye, 8.º Leiria Xmas Night
Trail, Challenge de Leiria em Marcha Atlética, Campeonato Nacional de Clubes de 2.ª Divisão, Leiria Cidade
Natal, Festas de Fim de Ano, apoio a exposições, entre outras iniciativas. Este setor também dá apoio nos
transportes e mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados por vários sectores do Município.
Se tor d e C o n s er v açã o d e V ia s e O br as de A r te
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 União de freguesias de:
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Freguesia de Bidoeira
C.M. 1038
União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Rua do Vinagreiro – Pousos
Regueira de Pontes
Rua da Barroca – Carril;
Rua Outeiro Gaião.
Setor conservação de edifícios
Reparação de muro na Rua Pêro Alvito;
Arranjo de passeio na Av.ª 25 de Abril e Rua Paulo VI;
Colocação de pilaretes na Rua Afonso Lopes Vieira;
Reparação de abatimento de via na Rua S. Francisco;
Reparação de sumidouro de esgotos na Rotunda da Grelha;
Execução de esgotos e recolocação de tampas no estacionamento do estádio e junto às piscinas;
Retirada de casa móvel no Bairro Cova das Faias;
Reparação do colector de águas pluviais na Rua Machado Santos;
Execução de bases em cimento para colocação na cidade;
Recolocação / rebaixamento de lancil na Rua Frei de Barros e Rua Vale de Lobos;
Retirada de publicidade indevida em vários locais da cidade.
UNIDADE DE ESPAÇOS VERDES

Ge s t ão E s pa ç o s Ve r d es
A Unidade de Espaços Verdes desenvolveu durante o período em análise e conforme plano, actividades de
plantações, conservação e manutenção dos jardins e demais espaços verdes e respectivos sistemas de rega,
quando aplicável.
Fiscalizou a intervenção de prestadores de serviços de manutenção no âmbito do Concurso Público
Internacional 40/2018/DICP – Manutenção e Conservação de Espaços Verdes Públicos, no Concelho de Leiria,
incluindo podas.
A Unidade de Espaços Verdes elaborou o procedimento para o projecto concelhio Plantar uma Árvore, Cuidar
o Futuro, visando a recuperação de áreas ardidas, degradadas ou subaproveitada com a plantação de árvores
autóctones, sensibilizando, para a importância da floresta nativa, sendo privilegiadas espécies como amieiros,
carvalhos, freixos, pilriteiros, sobreiros, prevendo-se um total de 11 300 árvores plantadas.
Procedeu-se ao abate dos seguintes exemplares arbóreos:
Tilia cordata (2) Urb Santa Clara (ruptura consequência tempestade Elsa);
Pinus pinea Rua das Olhalvas (ruptura consequência tempestade Elsa);
Cedru sp. (3) Rua da Escola – Planalto (ruptura consequência tempestade Elsa);
Schinus mole Rua Poetisa Natália Correia (ruptura consequência tempestade Elsa);
Populus nigra Percurso Polis (declínio).
Ge s t ão Ho r t o M u ni ci pa l
Durante o período em análise foram garantidas todas as operações culturais de produção e manutenção de
espécies vegetais existentes no Horto Municipal, bem como a manutenção e conservação do parque de
vasaria ornamental e o controlo de empréstimo de vasos e floreiras.
Foi efectuada a monitorização do processo de compostagem cujo objectivo é a valorização orgânica do
material vegetal resultante das acções de manutenções dos espaços verdes sob gestão da Unidade de Espaços
Verdes e controlo de cedência de composto.
• Plantas época fornecidas – 2202 unidades
• Arbustos fornecidos – 499 unidades
• Árvores fornecidas – 55 unidades
• Ornamentações – foram solicitadas 5 ornamentações com mobilização de 112 vasos/árvores
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• Composto – fornecidos cerca de 1 m
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Gestão Espaços de Jogo e de Recreio
Tendo como base de trabalho o Plano de Manutenção Preventiva, procedeu-se à conservação e manutenção
de 26 espaços de jogo e de recreio que estão sob a responsabilidade da Unidade de Espaços Verdes
Gestão Hortas Verdes
As Hortas Comunitárias da Quinta do Gordalina e da Encosta do Castelo integram o Projecto Hortas Verdes,
cuja responsabilidade de gestão cabe à Unidade de Espaços Verdes. O projecto visa promover a horticultura
biológica como actividade de lazer e/ou de subsistência, promover o autoconsumo de alimentos produzidos,
diminuindo encargos e contribuindo para o equilíbrio das finanças familiares, incentivar a hábitos de vida
saudáveis, combatendo o stress e o sedentarismo e promover a manutenção de relações sociais e espirito de
comunidade.
As Hortas Verdes são constituídas por parcelas de 35 metros quadrados de terra destinadas à actividade
agrícola sustentável, totalizando 60 talhões.
“A Natureza no meu Natal” – Leiria Cidade Natal
Dinamização da actividade natalícia, organizada pela Divisão de Acção Cultural, Museus e Turismo, "A
Natureza no meu Natal - Elaboração de centros de mesa com recursos naturais". A actividade decorreu no
Agromuseu D. Julinha, nos dias 11 e 17 de dezembro, com cerca de 50 participantes.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
Operações urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 91 projetos de arquitetura, 136 de especialidades, 9
loteamentos, 56 alterações/obras, 8 comunicações prévias, 9 informações prévias, 75 autorizações de utilização, e 471
aditamentos (Proc. de obras).
1. ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS E SIG
3ª Alteração do PDM de Leiria
- Submissão da 3.ª alteração do Plano Diretor Municipal à aprovação da Assembleia Municipal; Preparação
dos documentos para depósito e publicitação em Diário da Républica e comunicação socila e sua
disponibilização no site da CML. Preparação de resposta aos participantes.
5ª Alteração do PDM de Leiria
- Preparação dos elementos relativos às áreas de edificação dispersa e respectiva análise, de acordo com nº 3
do artigo 16 do decreto regulamentar 15/2015 de 19 Agosto. Desenvolvimento de documento a integrar na 5ª
alteração ao PDM.
- Desenvolvimento de critérios de decisão para a proposta de reclassificação.
- Análise de processos de eventuais compromissos para as áreas urbanizáveis.
- Definição do âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica.
Relatório sobre o Estado de Ordenamento Território (REOT)
- Elaboração do relatório de ponderação da discussão pública e aprovação do mesmo, em reunião de câmara
municipal de 10/12/2019 a submeter à aprovação da Assembleia Municipal; Elaboração de aviso para
divulgação dos resultados da discussão pública na comunicação social.
Alteração da Reserva Ecológica Nacional de Leiria
- Reunião com a APA/ARH Centro para esclarecimento no âmbito da preparação da justificação das propostas
de exclusão nº E913 e E915, na sequência da conferência procedimental.
- Elaboração de documento de fundamentação para a justificação das propostas de exclusão nº E913 e E915 e
respectivo envio para parecer da APA.
- Elaboração de estudo hidrológico e hidraúlico para a justificação da proposta de exclusão nº E915 e
respectivo envio para parecer da APA.
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- Preparação e conclusão do documento relativo à 1ª Alteração da REN com introdução de todas as
alterações, na sequência da conferência procedimental com a CCDR-C e APA/ARH Centro, com vista à
elaboração da Conferência Decisória da Alteração da REN com a CCDR-C e APA/ARH Centro.
Alteração ao Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte
- Preparação do processo para deliberação da Câmara Municipal em reunião de 21/01/2020, realtivo ao
relatório da participação pública; Divulgação dos resultados da participação pública no site da Câmara.
Estudo para a elaboração de um Plano de Pormenor na Rua da Pimenteira, Gândara, enquadrando o
loteamento n.º 11/93
- Análise da situação inventariação dos processos confinantes e relacionados, definição de um limite de
intervenção e elaboração de uma proposta preliminar.
Mobilidade ciclável
- Preparação de documento com uma análise relativamente à proposta da infraestrutura ciclável que consta
no Plano de Mobilidade e Transportes (PMT) desenvolvido pela empresa Mpt, em 2016, tendo sido focados os
seguintes aspectos: (i) abrangência da rede proposta face aos polos geradores de viagem (com elaboração de
elementos gráficos, nomeadamente identificação de locais potencialmente geradores de tráfego); (ii) relação
entre a rede proposta e os percursos preferenciais dos ciclistas no âmbito do projeto U-Bike do IPLeiria; (iii)
algumas considerações genéricas relativamente às tipologias propostas e Integração da bicicleta com o
sistema de Transporte Coletivo Rodoviário.
Projeto Europeu URBSECURITY - cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
- Realização das reuniões nas cidades de Mechellen (BE) ; Longford (IE); Parma (IT) e Faenza (IT), (Reuniões
com os stakeholders, técnicos municipais e vereadores, das respetivas cidades, afim de identificar os desafios
de cada uma das cidades e definir estratégias conjuntas ao nível do desenho urbano com impacto na
segurança urbana, a incluir no processo de cocriação do Plano de Ação)
- Preparação do documento para apresentar na reunião do Grupo Local com técnicos do município realizada
dia 12 de dezembro de 2019.
- Reunião do Grupo Local com os técnicos do município, realizada no dia 12 de dezembro, e com entidades
externas realizada dia 13 de dezembro de 2019 (reuniões com o objetivo de identificar os desafios da cidade
de Leiria e definir estratégias conjuntas ao nível do desenho urbano com impacto na segurança urbana, a
incluir no processo de cocriação do Plano de Ação).
Infraestrutura verde e azul
- Projeto de requalificação do moinho do papel: Conclusão do plano de pavimentos, dos pormenores de
construção de pavimentos e dos respetivos capítulos no caderno de encargos, memória descritiva e
justificativa e mapa de medições. Elaboração do Plano de Obras Acessórias (incluindo Plano de Iluminação,
Plano de equipamentos e mobiliário urbano e Plano de engenharia natural) e dos respetivos capítulos de
memória descritiva; Pesquisa bibliográfica para o enquadramento histórico;
- Articulação com Divisão de Habitação e Loteamentos e aferição de metodologia da proposta de
Regulamento Municipal de Espaços Exteriores;
Revisão do Plano Diretor Municipal de Alcobaça
- Análise dos documentos que fazem parte da 1ª revisão do PDM de Alcobaça para emissão de parecer e
posterior reunião.
Cartografia
- Conclusão da análise da nova cartografia à escala 1/10.000, identificação dos erros de omissão, comissão e
classificação e respetiva elaboração de documento a enviar à CIM.
Sistemas de informação Geográfica – SIG
- Portal de Informação Geográfica - Mapas Interativos - Continuação de manutenção das bases de dados.
- Conclusão das aplicações a disponibilizar no portal Munisig.
Caracterização de arruamentos;
Estacionamento automóvel (dashboard) e organização da informação referente ao estacionamento
automóvel e rede ciclável;
Postes de iluminação (dashboard) para consulta da informação;
Obras Municipais
- Cartas de Ocupação do Solo - atualização da aplicação com a informação do ano 2018;
- Cadastro do Património público e privado - continuação da preparação e atualização dos dados existentes
sobre o património municipal;
- Loteamentos- Em curso a atualização da informação na base de dados dos Loteamentos; Continuação com a
alteração/retificação dos limites dos loteamentos e das áreas de cedências
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- Manutenção da aplicação e atualização de dados dos “Aplicação da Gestão dos Resíduos Urbanos e Serviços
de Higiene Pública e Limpeza Urbana (DIAS).
- Apoio técnico na consulta e uso das aplicações Munisigweb (DPGU,DHL, DICS, DIOM, DIMC, SFG, DIPCB e
BALCÃO DE ATENDIMENTO).
- Preparação da segunda edição da Newsletter do SIG da CML com as principais novidades e funcionalidades
desenvolvidas em 2019 e sua divulgação a todos os funcionários da CML.
SIG no âmbito da Reabilitação Urbana
- Desmaterialização dos processos de obras particulares, anteriores a 2017, relativos às ARU’s:
Digitalização completa dos processos (cerca de 2570) para posterior disponibilização nosSIG – em curso
- Atualização do cadastro matricial nas ARU’s – em curso
Efeméride dos 150 anos do nascimento de Ernesto Korrodi a realizar em 2020, nascido em Zurique em 31 de
janeiro de 1870
- Continuação do trabalho de inventariação e georreferenciação da obra de Ernesto Korrodi em todo o país e
elaboração de ficheiro kmz para inserção em SIG. Conclusão e envio para disponibilização.
Exposição sobre a evolução urbana da cidade de Leiria
- Inventariação, seleção e preparação de conteúdos, tendo em vista um guião para uma eventual exposição
sobre a evolução urbana da cidade de Leiria a realizar em 2020. Continuação dos trabalhos e elaboração de
estimativa de custos. Preparaçãp de elementos para a primeira reunião com o designer contartado pelo
Museu de Leiria, a realizar em janeiro de 2020.
Publicação Internacional - Livro técnico-científico
- Participação na edição de livro publicado e elaboração de 2 capítulos do livro : Implications of Mobility as a
Service (MaaS) in Urban and Rural Environments: Emerging Research and Opportunities (Eds António Amaral,
Luís Barreto, Sara Baltazar, João P. Silva, Luísa Gonçalves), IGI Global Disseminator of knowledge Press,
november 2019, pag 293, Print ISBN13: 9781799816140, DOI: 10.4018/978-1-7998-1614-0
Atendimento e elaboração de pareceres e Informações
- Parecer sobre a ampliação da pedreira 6246 “Pinhal da Pardaleira” explorada por LitoAreias, S.A. e respetivo
plano de pedreira;
-Parecer sobre os processso Proc. n.º´s 337/11 e 303/12PA/2019/41, no âmbito do Plano Municipal da Defesa
da Floresta Contra Incêndio.
- 102 atendimentos presenciais para esclarecimentos sobre o Plano Diretor Municipal;
Projetos e Ações em Colaboração com outras Divisões da CML
- Centro Interpretativo de Ernesto Korrodi. Apoio à Galeria do Banco de Portugal- Elaboração de planta final
com a indicação da obra de Ernesto Korrodi em Leiria, para integrar a exposição a realizar no Centro de
Interpretação Ernesto Korrodi no Banco de Portugal;
- Fornecimento de elementos gráficos e informação à Divisão Jurídica, relativos a terrenos na zona do Estádio,
Mercado do Falcão e Praia do Pedrógão;
- Apoio ao nível de desenho técnico assistido por computador nos seguintes projectos: Rede clicável proposta
e existente, Perfil da Ribeira dos Milagres, criação de imagens das áreas Industriais de Caranguejeira e Grinde.
- Preparação e tratamento de informação geográfica em ficheiros CAD (dwg), SIG (shp) e imagem
georreferenciadas (tif), para servir de base a diversos estudos e solicitações externas.
- Monitorização de procedimentos DIA.
2. TOPONÍMIA E CADASTRO
- Análise de 50 requerimentos para emissão de certidões de localização da temática "Toponímia", e
elaboração das respetivas informações/propostas para emissão ou desenvolvimento de diligências prévias à
emissão;
- Continuação da análise da base de dados da Toponímia Oficial relativamente aos atributos e geometria de
4811 topónimos, na identificação e retificação de inconformidades; Aprovação/retificação de 31 topónimos e
respetiva inserção na base de dados da toponímia do município de Leiria;
- Processos de atribuição, regularização e validação de topónimos no terreno e recolha de dados em campo
(Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Freguesia de Caranguejeira e União de Freguesias de Marrazes e Barosa) Continuação;
- Inserção de 570 processos de operações urbanísticas na base de dados das operações urbanísticas;
3. REABILITAÇÃO URBANA
- Edifícios Devolutos e Degradados nas ARU’s
Processo relativo a 2019 - concluído.
- Relatório sobre a evolução dos edifícios devolutos e degradados desde 2010 – em actualização
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Minoração e majoração das Taxas de IMI nas ARU’s
- Inserção dos dados na base de dados da Autoridade Tributária - concluída
Levantamento do Estado de Degradação dos edifícios do Centro Histórico
- Revisão e validação das fichas de avaliação de 38 edifícios para determinação do nível de degradação - em
curso
Trabalhos correntes
- Emissão de 17 pareceres relativos ao exercício de direito de preferência.
- Emissão de 16 pareceres relativos a processos de obras particulares nas ARU’s
- Emissão de 4 pareceres para efeitos de benefícios fiscais (IMI e IMT) – 1 processo concluído;
- Prestação de informações sobre condicionantes às intervenções urbanas e sobre os respetivos
Incentivos nas ARU (17 atendimentos)
- Acompanhamento de projetos de reabilitação, na fase de elaboração (7 projetos) e na fase de
Licenciamento, (20 processos) em articulação com a DRCC e DIHL, incluindo reuniões com requerentes e
projetistas.
- Acompanhamento de 7 obras de reabilitação no Centro Histórico que inclui reuniões com as entidades (EDP
e operadoras de telecomunicações) para retirada dos cabos das fachadas.
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA
No período em apreço, para além do acompanhamento das diversas áreas como refeições
escolares, ação social escolar, programas de atividades de animação e apoio à família (AAAF), transportes
escolares, ações no âmbito do Projeto Educativo Municipal (PEM) e gestão das inscrições das escolas, gestão
dos recursos humanos dos jardins de infância com enquadramento no protocolo celebrado com o Ministério
da Educação e o Ministério da Solidariedade Social, entre outras, merece particular destaque o
desenvolvimento do projeto Leiria Cidade Natal. Neste âmbito, no conjunto das atividades levadas a cabo,
participaram mais de 4500 crianças da Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, dos 8 agrupamentos
de escolas na oferta de um programa com a exibição da peça de teatro "A Loja dos Brinquedos" pela
Companhia da Esquina, o comboio de natal, a pista de gelo, as várias atividades do Recreio dos Duendes, as
oficinas no Cantinho da Bicharada e a Casa do Pai Natal, entre outras.
No seguimento da estratégia de avaliação do trabalho realizado no 1.º período letivo, no dia 3 de
dezembro realizou-se uma jornada de trabalho com os diretores dos 8 agrupamentos de escolas do concelho
e das escolas não agrupadas.
O Conselho Municipal da Educação reuniu a 16 de dezembro de 2019, e debateu o Estado da
Educação no concelho, nomeadamente no que diz respeito a Rede Escolar, Resultados Escolares, Frequência
Escolar 2019/2020, Multiculturalidade, Ação Social Escolar, Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo, Formação ao
Longo da Vida, Recursos Humanos e Investimentos em infraestruturas e equipamentos. Debateu igualmente a
problemática da inclusão e deliberou apresentar uma moção às várias entidades, no sentido de alertar o
Ministério da Educação e o Estado para a importância decisiva da educação, exigindo que se assuma como
tarefa central e urgente o investimento nos recursos humanos das escolas; foi solicitada igualmente a
disponibilização imediata de assistentes operacionais em número ajustado às reais situações vividas nas
escolas, de forma a que constituam efetivamente recursos humanos de apoio à aprendizagem e à inclusão.
Em articulação com as Juntas de Freguesia, decorreram os normais trabalhos/pequenas reparações nos
vários estabelecimentos de ensino, ao abrigo dos acordos de execução de delegação de competências.
Simultaneamente, efetivaram-se reuniões descentralizadas com as freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes, em Leiria (14 de janeiro) e com Marrazes e Barosa, em Marrazes (14 de janeiro) e decorreu o
processo de planeamento das intervenções a efetuar no decorrer deste ano (2020), em função das prioridades
municipais. No sentido da criação de condições para a melhoria da qualidade educativa, apetrecharam-se os
estabelecimentos de ensino com equipamentos informáticos no total de 140 mil euros, incluindo ‘tablet’ para
apoio à gestão do programa de refeições escolares, vídeo-projetores, telas de projeção e computadores.
Decorre, igualmente, um conjunto de intervenções em equipamentos de jogo e recreio em 19
estabelecimentos de ensino (equipamento + piso in situ).
Relativamente ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares, o Gabinete de
Apoio às Refeições Escolares (GARE) deu continuidade ao processo de monitorização e de validação das
ementas escolares de acordo com as normas emanadas pelo Ministério da Educação.
Ao nível das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), todas as crianças do pré-escolar que
frequentam a AAAF usufruem do programa ARTE PALMAS, que tem como principal objetivo promover a
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educação artística e estética, nomeadamente na área da Música, Dança e Teatro. Semanalmente estão a ser
realizadas duas sessões em todos os Jardins de Infância, com a duração de 45 minutos.
No âmbito da Ação Social Escolar, decorreu o processo de candidaturas a 50 “Bolsas de Estudo” para
alunos do ensino superior com proposta de atribuição das mesmas pela Câmara Municipal, tendo igualmente
decorrido o período de audiência de interessados. O processo estará finalizado durante o presente mês. No que
diz respeito aos transportes escolares, para além da monitorização dos vários circuitos, iniciaram-se os
procedimentos para elaboração do plano de transportes 2020-2021.
Neste período, para além do apoio na utilização da plataforma EDUBOX, o Serviço de Apoio
Informático (SAI) registou intervenções nos diversos estabelecimentos de ensino do Agrupamento Rainha Santa
Isabel, Carreira, Agrupamento Correia Mateus, Agrupamento Caranguejeira – Santa Catarina da Serra,
Agrupamento de Colmeias, Agrupamento de Marrazes, Agrupamento Domingos Sequeira, Agrupamento D.
Dinis e Agrupamento Henrique Sommer, Maceira.
Com enquadramento no Projeto Educativo Municipal (PEM), destaca-se a realização das seguintes
ações:
1.
“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;
2.
Programa Investir na Capacidade (PIC)” - Iniciou a sua quarta edição, no concelho de Leiria, no
passado dia 11 de janeiro no m|i|mo - Museu da Imagem em Movimento. Destina-se a crianças sobredotadas
do 1.º ciclo e tem como objetivo desenvolver o potencial das crianças e jovens em áreas diversas, bem como a
sua capacidade de interação social com os pares, ao mesmo tempo que visa sensibilizar a sociedade para as
necessidades educativas destas crianças e o apoio necessário às famílias;
Esta iniciativa municipal resulta de uma parceria com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas,
presidida por Helena Serra, e a Escola de Educação e Ciências Sociais (Politécnico de Leiria) através de Antónia
Barreto, coordenadora científica do PIC – Leiria;
3.
“Projeto “Incentiv'Arte” – mostra de esculturas de Natal em materiais reciclados que contou
com a participação dos estabelecimentos de ensino básico e secundário do concelho, numa parceria com a
Valorlis. A cerimónia de entrega de certificados e prémios às escolas participantes teve lugar no dia 16 de
dezembro de 2019, no Recreio dos Duendes – Leiria Cidade Natal;
4.
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 com resposta dos Centros de Apoio à Aprendizagem;
5.
VII Fórum “Melhorar a Escola” - realizado a 19 de dezembro, no auditório do Estádio
Municipal de Leiria e destinado a assistentes operacionais em exercício de funções nos jardins de infância e
escolas do 1.º CEB do concelho, abordou o valor dos assistentes operacionais na construção de uma Escola
Positiva, proximidade e relação com o aluno e ligação à família e que contou com a dinamização da equipa
multidisciplinar do Plano Inovador Integrado de Combate ao Insucesso Escolar;
6.
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, continua a decorrer no 2.º período no
complexo de Piscinas de Leiria, Maceira e da Caranguejeira;
7.
“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 80 crianças para a 2ª fase do projeto;
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
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Formação e estabelecimentos de ensino do concelho. No âmbito das ações para este ano letivo, iniciou-se a 18
de novembro o processo formativo com professores e procedeu-se à assinatura do Compromisso Like Saúde
entre o Município de Leiria e os Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias e Colégios e demais entidades
parceiras. Foram ainda presentados os recursos pedagógicos no âmbito da atividade 4: Sucesso + Ativo –
Educação para a Saúde, no âmbito do PIICIE da CIMRL. A 11 de janeiro decorreu o périplo “Roteiros da Noite”,
com o objetivo de capacitar pais/mães, encarregados de educação e educadores para a realidade vivenciada
pelos jovens em diversos ambientes de Recreação Noturna de Leiria;
9.
“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;
10.
Programa “Regime Escolar / Fruta Escolar” – promovido pelo Município de Leiria, continuou
neste período em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho, e em escolas básicas com préescolar, em articulação com os agrupamentos de escolas. Este regime visa promover o consumo de fruta,
produtos hortícolas e bananas e abrange mais de 4.500 crianças;
11.
Programa “Orienta-te” – O Programa Municipal de Orientação Vocacional e Profissional tem
por objetivo ajudar os estudantes a esclarecer dúvidas e inibir sentimentos negativos relativamente à
definição da sua identidade pessoal e desenvolvimento do seu projeto de profissional. Pretende partilhar
experiências e práticas desenvolvidas nas escolas e conta com o envolvimento dos psicólogos escolares.
Realizou-se reunião para articulação e definição de estratégias em janeiro último;
12.
“Adolescer com sentido” – O projeto, que conta com a colaboração das direções das escolas,
associações de pais e ESSLei, destina-se aos alunos do 9.º ano e secundário e aborda a temática dos afetos e
educação para a sexualidade, identificada como uma lacuna pelos coordenadores de saúde das escolas. Neste
período, realizaram-se ações no Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira (8 de janeiro), Escola
Básica Dr. José Saraiva, Leiria (10 de janeiro) e Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira (15 de
janeiro);
13.
“Empreendedorismo nas Escolas” – é um projeto que visa a apresentação de desafios à
comunidade escolar, com o objetivo de suscitar soluções criativas para problemas específicos, locais ou
regionais. Destina-se aos alunos do ensino secundário e profissional e realizou-se a sessão municipal para o
concelho de Leiria no dia 15 de janeiro, pelas na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, com a presença dos
diretores escolares e professores;
14.
“Educação para a cidadania” – numa parceria com o jornal «Região de Leiria», SMAS, e outras
entidades, e tendo por base o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, foi entregue o
calendário do ano 2020 a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. Em cada mês existe uma
mensagem onde é possível identificar e descobrir áreas de intervenção (educação e cidadania);
15.
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, nomeadamente: “Encontro Associação de Pais”, “Assembleia de Jovens Deputados”,
“Assembleia Pequenos Deputados”, “Desfile de Carnaval 2020” e “Festival de Teatro Juvenil Miguel Franco”;
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, cuja estratégia
visa reforçar o seu papel de espaço público de acesso a todos, disponibilizando conhecimento e informação,
para benefício de cada um dos munícipes e visitantes, e da sociedade no seu todo.
A BMALV é um espaço de exercício de cidadania, onde todos os públicos são convidados a participar
em projetos pedagógicos e de lazer, num ambiente intercultural e inclusivo.
Na época natalícia, os serviços desenvolveram um programa para integrar «Leiria Cidade Natal»,
incluindo a dramatização do livro “Já é Natal outra vez!”, a apresentação de livros alusivos à época e
decoração interior da BMALV. Esta iniciativa contou com 738 crianças e 81 adultos. De igual modo, a BMALV
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participou no ECO-TROCA: papel por plantas e acolheu o Festival Intermunicipal de Magia da Região de Leiria
com o acolhimento de workshops de magia.
Com o intuito de homenagear e divulgar o poeta leiriense e homem da cultura Afonso Lopes Vieira,
bem como incentivar a criatividade literária, a descoberta de novos valores no campo das letras e o gosto pela
escrita foi instituído pelo Município de Leiria o Prémio Literário Afonso Lopes Vieira. Nesta primeira edição,
dedicada a literatura infantil, o júri atribuiu a vitória a "Desenho Impaciente", de Carlos Alberto Silva, cujo
valor monetário do prémio é de 5.000€. No total foram candidatados 38 trabalhos, sendo atribuídas menções
honrosas a "As coisas que não são", de Diana Campos e Ana Sofia Neves, e "A casa da felicidade", de Sandra
Cruz.
Neste período destaque também para:
a) a realização do 15º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nos dias 4 e 5 de novembro
de 2019, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, numa organização conjunta da DGLAB e do Município
de Leiria, em colaboração com a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas e que assinalou os 25 anos do Manifesto da UNESCO sobre as Bibliotecas Públicas e
que contou com mais de 200 participantes;
b) XXII Encontro de Bibliotecas Escolares de Leiria nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio Municipal
Dr. Magalhães Pessoa – Leiria, numa organização do Município e da Rede das Bibliotecas de Leiria,
com a temática “Mais biblioteca, melhor cidadania” e que contou com 125 participantes;
c) No dia 10 de janeiro, na BMALV, realizou-se o 1º Encontro do Grupo de Trabalho das Bibliotecas
Municipais do território da REDE CULTURA 2027.
A nível da programação cultural, mereceu continuidade o projeto “Leiria Convida” que contou com a
presença da jornalista e autora Isabel Nery, no dia 16 de novembro, e que apresentou “Sophia”, a primeira
biografia de Sophia de Mello Breyner Andresen, no ano em que se assinalou o centenário do seu nascimento.
Decorreram as apresentações dos livros de Carlos Duarte, “Moçambique- aquartelamento AK-47” (21
de novembro); Fernando Manuel Brites, “Labirinto de emoções” (23 de novembro); Paulo Costa, “Se um dia
voltares” (30 de novembro); Melanie Simões, “O anjinho e a luzinha mágica” (7 de dezembro); Fátima Faria,
“A folhinha” (17 de dezembro).
Na galeria da Biblioteca Afonso Lopes Vieira, o público pôde visitar a exposição “Se um dia voltares”,
de Hirondino Pedro e que decorreu de 30 de novembro a 31 de dezembro.
Destaque ainda, para as seguintes atividades regulares: “Histórias de Fio a Pavio” (1 sessão, 7
utentes e 2 acompanhantes, “Bebeteca” (2 sessões, envolvendo 44 crianças e 32 adultos); “Hora do Conto” (1
sessão, envolvendo 13 crianças e 2 adultos), “Hora do Conto das Famílias (1 sessão, 8 crianças e 12 adultos);
“Conta-nos Histórias” na Pediatria do Centro Hospitalar Santo André, de Leiria (5 visitas, 15 crianças e 31 livros
emprestados).
Referência também para o projeto “Liga-te à Biblioteca” para 42 alunos inscritos; dinamização do
“Trokakiosque”, visitas guiadas à Biblioteca e à Sala Museu Afonso Lopes Vieira, “Leiria a Ler” (2 sessões, 90
crianças e 11 adultos), clube de leitura, ginásio Multipli, a Biblioteca vai às Freguesias, jogos de tabuleiro,
Viagens ao Coração em Família e comemoração de dias temáticos. No dia 20 de novembro, a biblioteca aderiu
à iniciativa educativa e solidária da Associação Mundos de Vida - Dia Nacional do Pijama-, ano em que se
comemoraram os 30 anos da "Convenção sobre os Direitos da Criança".
Durante este período, registaram-se 15.732 entradas, foram emitidos 150 novos cartões de leitor e
emprestaram-se 3.094 documentos.
Destaque ainda para a atividade da Ludoteca Municipal no Jardim da Almuinha Grande, que com um
horário de inverno de 2ª a 6ª, das 12h às 18h, e sábado, das 14h às 18h00m, livros, jogos, jornais, revistas e
um conjunto diversificado de atividades recebeu a visita de cerca de 7 centenas de pessoas (mais de 3
milhares desde a abertura), realçando-se "Jogos de Tabuleiro Modernos para toda a família" (21 de
dezembro), com Boardgamers de Leiria – Asteriscos, “Oficina das artes”, com Atelier do Papel (4 janeiro), “O
monstro das cores” (30 de novembro), “Quando as cores do Natal se encontram” (14 de dezembro), “Vamos
transformar caixas” (28 de dezembro) e “Félix o colecionador de medos” (11 de janeiro), com Jiga Joga.
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO
1. Setor de Recursos Humanos e Organização
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O serviço assegurou a gestão corrente dos recursos humanos da UO; participou na ação "O Regulamento
Geral de Proteção de Dados e o Código de Conduta” (3.12.2029); prosseguiu o processo de avaliação na
DIACMT (SIADAP 3 - ciclo de avaliação 2019/2020); participou na preparação de contrato de seguros
municipal 2020, com formação (ministrada pela SABSEG) na nova plataforma de gestão e ativação de seguros
para eventos.
2. Setor do Associativismo
Foram submetidas 45 candidaturas ao PRO Leiria. Os serviços realizaram 95 atendimentos presenciais e 128
telefónicos a entidades/associações do concelho; prepararam e remeteram informações à Divisão Financeira,
para desbloqueamento de verbas, 75 pagamentos processados.
3. Rede de Museus Municipais e Património Cultural:
3.1. No m|i|mo - museu da imagem em movimento, preparou-se a programação de 2020 (exposições,
conservação, documentação, educação e mediação cultural); o serviço educativo realizou 6 visitas guiadas
com 169 participantes, e 6 oficinas, com 221 participantes; nas exposições destacam-se: “Permanência”, com
1437 visitantes, e “FNAC”, com 1120 visitantes; no evento “Leiria Cidade Natal”, 396 participantes nas
actividades disponíveis no museu. A considerar: 130 participantes com €567,80 de receita de bilheteira,
€168,60 de receita da loja, e uma cedência gratuita.
3.2. No Moinho do Papel, preparou-se a programação de 2020 (exposições, conservação, documentação,
educação e mediação cultural); o serviço educativo programou a ação “Moinho Imaginário”; realizou 20 visitas
guiadas, com 265 participantes; 21 oficinas pedagógicas, com 541 participantes. A considerar: 906 visitantes
com €359,45 de receita de bilheteira, e €78,50 em receita da loja.
3.3. No Agromuseu Municipal Dona Julinha, preparou-se a programação de 2020 (exposições, conservação,
documentação, educação e mediação cultural); o serviço educativo realizou oficinas integradas no evento
“Leiria Cidade Natal”; acolheu um aluno estagiário de educação especial, da Escola Secundária de Domingos
Sequeira. A considerar: 509 visitantes, sendo 424 participantes em 24 grupos com visita guiada. €26,25 de
receita de bilheteira e €13,00 receita da loja.
Decorre a gestão do Museu, com a manutenção dos espaços verdes, limpeza dos espaços e alimentação dos
animais. Acolhimento de asinino doado por Vilma Freitas (deliberação de 29/11/2019), serviço médicoveterinário pela Clínica Veterinária dos Milagres.
3.4. No Museu de Leiria, preparou-se a programação de 2020 (exposições, conservação, documentação,
educação e mediação cultural);
- Na função de exposição, decorreu a renovação e manutenção da exposição Plasticidade - Uma História dos
Plásticos em Portugal, com peças expostas/módulos temporários (doadores/emprestadores em destaque:
MUDE-Museu do Design e da Moda e Museu da Fundação Gulbenkian).
- O serviço educativo e extensão cultural realizou 10 oficinas pedagógicas (“Rebelde do Lapedo” e 1 no
âmbito da exposição “Plasticidade” e flip-book “A Olhar p’ró Boneco”), com 263 participantes; 9 atividades
(teatro de marionetas “O Menino do Lapedo - uma História da Pré-história”, “Sons em Movimento” e
“PlasticusMaritimus”), com 332 participantes; dinamização, em parceria com a SAMP, do projeto “Rebelde do
Lapedo”, sobre a exposição Plasticidade (“Plasticidade – Sons em Movimento”); conceção e produção de
atividade (teatro de marionetas) alusiva ao Menino do Lapedo (“Menino do Lapedo – uma história da Préhistória”), numa parceria entre a Valdevinos – Teatro de Marionetas, a editora Barca do Inferno e o Museu de
Leiria; conceção e produção de atividade “Lixo com Ritmo” sobre a exposição Plasticidade. No âmbito do
evento Leiria Cidade Natal: sessões de teatro de marionetas “O Menino do Lapedo – uma história da Préhistória”, dinamização de oficinas pedagógicas “Plasticidade – Sons em Movimento”, visitas orientadas ao
núcleo expositivo “Plástico de Brincar”, na Sala do Capítulo do Museu de Leiria.
Foi feito o acolhimento e apoio logístico: à apresentação da III Colectânea de Poesia Lusófona em Paris
(23/11/2019), Encontro da Micro-Rede TEIP - Parcerias - Potenciar para Transformar (4/12/2019); ao Encontro
de Entidades Inclusivas (5/12/2019); à apresentação do n.º 71 da Revista Umbigo (13/12/2019), além da
participação na produção de artigo respectivo, da autoria de Rita Gaspar Vieira (sessão com 35 participantes);
reunião Startup Portugal “Pitch Voucher” (18/12/2019); Aniversário do Lesk – Leiria Sketches (04/01/2020).
Investigação, conservação e difusão no património cultural:
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- Atualização da Carta Arqueológica de Leiria (409 sítios arqueológicos georreferenciados); foram compiladas
77 fichas de sítio, que estão a ser integradas nos SIG;
- Apoio ao DIEM, na área técnica de arqueologia, nos seguintes processos: Capela de S. Pedro, acessibilidades
ao Castelo, requalificação do Castelo e Largo de S. Pedro, cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Pena,
Empreitadas Urbanas – Rua dos Mártires;
- Apoio logístico ao Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia “O Abrigo do Lagar Velho e os
primeiros humanos modernos no extremo ocidental europeu”, coordenado pela Universidade de Lisboa e
Direção-Geral do Património Cultural;
- Apoio à revisão científica da publicação “Água e Património”, da responsabilidade dos SMAS e associada às
comemorações dos seus 85 anos. Participação na apresentação pública da edição dedicada aos SMAS de Leiria
nos "Anais Leirienses" (30/11/2019).
- Depósito e exposição da pintura “Festa na Aldeia”, do pintor flamego David Teniers (séc. XVII) no Museu de
Leiria, ao abrigo de protocolo com o NOVO BANCO Cultura, e parceria com a Direção Regional de Cultura do
Centro (DRCC). A cerimónia de assinatura do protocolo de cedência e depósito e exposição da obra
(17/12/2019) registou 38 participantes.
A considerar: 2123 visitantes/utilizadores (visitas livre e visitas guiadas, visitas institucionais, roteiros, eventos
de programação cultural interna e externa, oficinas pedagógicas, participantes em reuniões e ainda leitores do
Centro de Documentação), com €1.510,50 de receita de bilheteira e €817,60 de receita da loja.
Foi assegurado apoio e manutenção ao Museu de Leiria, ao CIALV, ao CDIL e ao antigo edifício da EDP,
integrando-se 2 voluntárias a tempo parcial; foi dado apoio a 1 estágio de mestrado na área da Arqueologia.
3.5. CIALV - Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho e Vale do Lapedo
Destacam-se: a continuidade da parceria com a DGPC - processo de sinalética do sítio, inventário e tratamento
da coleção do Abrigo do Lagar Velho; acompanhamento de trabalhos de melhoria das acessibilidades e
conforto dos visitantes no equipamento e no sítio arqueológico; conceção e produção de nova atividade
(teatro de marionetas) sobre o Menino do Lapedo, uma parceria entre a Valdevinos – Teatro de Marionetas, a
editora Barca do Inferno e o Museu de Leiria, tendo as sessões decorrido no Museu de Leiria.
3.6. CDIL -Centro de Diálogo Intercultural de Leiria (Casa dos Pintores e Igreja da Misericórdia)
Recebeu 2 eventos de programação cultural interna com 203 participantes, 1 de programação cultural externa
e 1 visita guiada com 12 participantes. Foram realizadas 5 visitas institucionais e técnicas com 16
participantes; visitaram os espaços 89 participantes, organizados em 4 grupos. Foi acolhida e apoiada a
apresentação do livro História da Misericórdia de Leiria, pela Santa Casa da Misericórdia de Leiria
(16/11/2019); programação integrada na iniciativa Leiria Cidade Natal – atuação do quarteto Eduardo
Paniágua e do contratenor Paulo Peças.
A considerar: 1422 visitantes/participantes. Igreja da Misericórdia –1385 visitantes/participantes. Casa dos
Pintores – 644 visitantes/participantes. €87,50 de receita de loja (desde novembro).
3.7. Banco das Artes – Galeria Municipal, preparou-se a programação de 2020 (exposições, conservação,
documentação, educação e mediação cultural).
Na Sala interativa “Espaço Ernesto Korrodi”- EEK: conclusão de projeto de comunicação da Galeria com a
nova identidade, valorização áreas de entrada do espaço e do balcão desenhado por Ernesto Korrodi;
Programação de exposições: Project Room - inauguração de “Espacialidade de um Percurso” de Rafael Pires;
“Germinar” de Sílvia Patrício de Hirondino Pedro; “Mais Chão Publico …”de Ana Bonifácio.
Na Caixa Forte: “Cidades Pós imagens” de João Barreira e “Cápsula do tempo”, no âmbito do evento Leiria
Cidade Natal.
Átrio: Festival de magia e Palestra “Cidades pós Imagens”.
Finissage da exposição 50 Anos Leiria-Tokushima “Pensar é guardar” com 10 artistas internacionais; plano de
comunicação de conteúdos no FaceBook e Instagram; acolhimento dos trabalhos da Call (chamada a
propostas) para a exposição LEGO a realizar no TJLS.
Conclusão das maquetes dos livros em curso “José Luís Tinoco” os ateliers, obra antológica do autor de leiria,
e lançamento na Sociedade Portuguesa de Autores “Pensar é guardar”, no âmbito da celebração dos 50 Anos
de Leiria Tokushima.
A considerar: 3399 visitantes.
3.8. Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro
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Realizou-se 1 visita em contexto de obra constante no calendário inicialmente divulgado. Na Capela de S.
Pedro realizou-se 1 tertúlia de artistas plásticos “Pintura sob Luz Vermelha” (16/11/19) e “Concerto de piano
a 4 mãos” (22/12/2019).
4. Teatro Miguel Franco
Registam-se 5419 espectadores à sala de espectáculos, registando-se um aumento de 23,8%, fixado nos
43,3%, comparativamente com as 53 ações em hospitalidade em anterior período. O aumento em alusão
resulta da oferta programativa, com forte pendor nas exibições cinematográficas e ações de entrada livre, em
harmonia com a época natalícia.
A receita municipal oferece inverso comportamento quando comparada com período de anterior amostra
[€7.687,00], correspondente a uma diminuição de 67,7%, atendendo à tipologia de ações propostas para o
período de 23/12/19 a 06/01/20, maioritariamente, dedicadas ao público infanto-juvenil, e suportadas na
vertente Cinema.
Total de espectadores – 5419 | Receita total: €2.480,00. Acolhimento 76 de ações sendo: 1 de Dança| 13 de
Teatro | 8 de Música| 15 para Conferências| 39 para Cinema.
5. Centro Cultural Mercado Santana
Registou 14.541 visitantes, num aumento equivalente a 37,2%, tendência esta, inversamente, ocorrida no
número de ações acolhidas, correspondente a uma diminuição de 86,3%, comparativamente com as 22 ações
em hospitalidade em anterior período. Tais resultados são justificados pela Pista de Gelo desde 30/11/19.
A receita municipal acompanha o aumento de visitantes, fixando-se nos €44.118,34, verba esta adstrita à
receita de ingressos de patinagem no local. A leitura estatística fixa 3 ações acolhidas, sendo que o display
Pista de Gelo catalisa e expressa o grande do número de visitas assistidas no local.
6. Cidade Criativa da Música
A 30 de outubro de 2019, a UNESCO atribuiu a Leiria a designação de Cidade Criativa da Música. Foram
estabelecidos contactos com a Rede das Cidades Criativas UNESCO, com a Rede das Cidades Criativas da
Música UNESCO e com a Comissão Nacional da UNESCO. Trabalharam-se duas candidaturas Europa Criativa
(Support for European Cooperation projects 2020) uma na área da Música Sacra - ORFEUS (ORgan Festivals in
EUropean Seas) cujo leader é Syros, Grécia; outra na área da Música Clássica e Instrumentos Tradicionais,
European Musical Lanscapes, cujo leader é Tallinn, Estónia.
Foi ainda definido o Plano de Acção para 2020. A Cidade Criativa foi parceira de programação do evento Leiria
Cidade Natal.
7. Rede Cultura 2017
Na sua esfera de atuação, destacam-se as seguintes acções: Plano Estratégico para a Cultura do Município de
Leiria (elaborado, lançado e assinado); Novo Regulamento de Apoio à Cultura do Município de Leiria
(apresentado e discutido com os Agentes Culturais, aprovado e publicado em Diário da República); em curso,
a constituição da Regie Cooperativa Rede Cultura 2027; mobilização de agentes culturais do território para a
dinâmica da candidatura (ativação da Plataforma e da nova Aplicação); Teste do Gamming da nova aplicação,
e envolvimento dos agentes para uso dos respectivos “QR code”; Ativação dos primeiros FOCUS GRUPO para
o Congresso da rede (Museus e as Bibliotecas); Representação da REDE CULTURA 2027 e a candidatura de
Leiria em vários eventos do território. Foram realizados vários encontros no âmbito da Rede Cultura 2027.
DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE
Saúde
29/11 – Concretização do apoio ao ACES/Pinhal Litoral que, em colaboração com a Associação de Médicos UMao Medical Education Union, promoveu uma sessão de informação, na Biblioteca Afonso Lopes Vieira, para
a população de Leiria, intitulada (Con) Viver com o Cancro.
Resíduos
Procedemos, no período considerado, à emissão das faturas dos Grandes Produtores de Resíduos na aplicação
SIGMA “Resíduos Sólidos”;
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Elaboramos a minuta de proposta de deliberação sobre o Tarifário RSU 2020, publicamos os Editais n.ºs
182/2019, de 17 de dezembro, e 10/2020, de 10 de janeiro, quer em termos institucionais, quer na página do
Município de Leiria, quer no portal da ERSAR, quer na comunicação social;
Analisamos e atualizamos a fatura dos resíduos ao Tarifário RU 2020.
UNIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Centro de Interpretação Ambiental de Leiria
Foram realizadas todas as atividades que se encontravam previstas na agenda semestral do CIA.
Demos continuidade às atividades programadas no âmbito do Projeto Educativo Municipal e do Programa de
Atividades do CIA , sendo de referir que foi inaugurada a exposição Plasticus Maritimus no Museu de Leiria, no
âmbito de uma parceria entre aquele espaço e o Centro de Interpretação Ambiental de Leiria.
Praia do Pedrógão
No dia 7 de Janeiro realizámos a campanha de Monitorização do Lixo Marinho (OSPAR).
Foi submetida a candidatura das Praias Centro e Sul ao galardão Bandeira Azul, bem como a respetiva
candidatura das atividades de educação ambiental.
Durante os dias 23 de dezembro, 12, 13 e 14 de janeiro, foi realizada uma intervenção para limpeza de areias
na marginal e em escadas de acesso à Praia do Pedrogão.
Linhas de água
Foram implementadas diversas medidas de conservação e reabilitação de linhas de água, nomeadamente na
confluência dos rios Lis e Lena e no Rio Velho (freguesia da Caranguejeira). Foi ainda desassoreado o Tanque
dos Caniços.
Plantações
Organização e acompanhamento da acção de reflorestação no talhão 263, com a colaboração da EDP e da
Associação Paginas de Música, na qual foram plantadas cerca de 11 000 plantas com a ajuda de cerca de 170
voluntários. No dia 11 de janeiro, junto da confluência do rio Lis e do rio Lena, foram também plantadas cerca
de 700 árvores de três espécies, amieiros, salgueiros e freixos, acção onde participaram cerca de 50 pessoas.
Eventos e Campanhas
Realização de atividades ambientais no âmbito do evento Leiria Cidade Natal, nomeadamente atelier lúdicopedagógico que decorreu durante 15 dias (10 a 24 de dezembro), a atividade de eco-tecelagem que decorreu
durante 6 dias, assegurada por 2 artesãs, e a atividade de “Eco-troca de papel por plantas” que decorreu
durante 4 tardes, com um total de 6876 kg de papel recolhido para reciclagem. Nestas actividades
participaram Escolas do Concelho, Grupos de Escuteiros, Associações e Juntas de freguesia mas também se
registaram muitas participações de famílias e ainda de idosos.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
No âmbito das atividades técnico-administrativas promovidas por este gabinete, no período em análise,
destacam-se os seguintes pontos:







Apoio e acompanhamento da promoção de atividade criativa e cultural, no âmbito da época natalícia
2019, juntamente com as Obras Sociais;
Acompanhamento dos procedimentos de apoios financeiros atribuídos em 2019 às Juntas de Freguesia
para obras de requalificação dos cemitérios do concelho de Leiria;
Rede de Autarquias Participativas – elaboração e assinatura de protocolo para adesão à rede;
Apoio à organização da passagem e ano 2019/2020;
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação
de Serviços no Concelho de Leiria – análise do documento, preparação de várias reuniões com
entidades/associações externas;
Preparação e desenvolvimento do projeto “Roteiro da Noite”, no âmbito das Noites Saudáveis;
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Abertura de concurso, por ajuste direto, por um máximo de 6 meses, dos serviços de coveiro para o
Cemitério Municipal de Leiria;
Campanha contra o ruído – preparação e acompanhamento do projecto, da comunicação e sua
concretização junto da comunidade e dos estabelecimentos nocturnos;
Elaboração de proposta de previsões de limpeza e segurança/vigilância para os eventos a organizar pelo
GAV em 2020/2021;
Análise dos questionários do desenvolvimento sustentável;
Preparação dos procedimentos para a criação do Espaço Empresa, no edifício do NERLEI;
Concurso de Montras de Natal – parceria com a Acilis na elaboração do concurso e membro de júri.

TURISMO
No âmbito das atividades técnico-administrativas promovidas pelo “Serviço de Turismo”, no período em
análise, destacam-se os seguintes pontos:



Leiria, Paredes com História – acompanhamento e preparação do projeto para 2020-2021;
Levantamento dos eventos que irão decorrer em 2020 para criação de calendário.

DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE
1. ASSOCIATIVISMO, FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESPORTIVA
1.1. Apoio ao Associativismo Desportivo
1.1.1. PRO Leiria 2018: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2018;
1.1.2. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de
Leiria – PRO Leiria 2019 – 2ª Fase (Atividade Desportiva Federada Regular);
1.1.3. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamento de Atribuição de
Auxilios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovados em Reunião de Câmara de 26.11.2019, no valor de
€11.987,66 (onze mil e novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos);
1.1.4. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamento de Atribuição de
Auxilios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovados em Reunião de Câmara de 10.12.2019, no valor de
€1.545,29 (mil e quinhentos e quarenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos);
1.1.5. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxílios do Municipio de Leiria – Apoio ao Associativismo
Desportivo – Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 10.12.2019,no valor de €2.200,00
(dois mil e duzentos euros);
1.1.6. Pro Leiria 2020 – Receção, triagem e análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios
do Município de Leiria – PRO Leiria 2020;
1.1.7. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços
e ofertas institucionais, a diversas entidades):
1. Apoio financeiro de €2.000,00 (dois mil euros) à Associação de Natação do Distrito de Leiria,
colaboração logística e cedência do CMPL, no valor de €2.052,53 (dois mil e cinquenta e dois
euros e cinquenta e três cêntimos), para a realização do “Campeonato Nacional de Clubes – 2.ª
Divisão”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
2. Apoio financeiro de €1.000,00 (mil euros) à Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro
dos Anjos, colaboração logística e cedência do EML, no valor de €385,78 (trezentos e oitenta e
cinco euros e setenta e oito cêntimos), para a realização da 10.ª Etapa do ”Laser Run UIPM City
Tour”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
3. Apoio financeiro de €2.000,00 (dois mil euros) à Associação de Ténis de Mesa de Leiria,
colaboração logística e cedência do PDM Pousos, no valor de €480,00 (quatrocentos e oitenta
euros), para a realização do “III Torneio Cidade de Leiria” em Ténis de Mesa, aprovado em
Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
4. Apoio logístico – cedência do EML à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos
Anjos, no valor de €215,25 (duzentos e quinze euros e vinte e cinco cêntimos), para a realização
da “2ª Concentração Operação à Descoberta” e do “Curso Internacional de Treinadores de Nível
3”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
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5.

Apoio financeiro de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ao Liz Runners – Associação de
Desporto Cultura e Recreio, colaboração logística e cedência do EML, no valor de €321,40
(trezentos e vinte e um euros e quarenta cêntimos), para a realização do “8º X-MAS NIGHT
TRAIL”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
6. Apoio logístico – cedência do EML, ao Trampolins Clube de Leiria, no valor de €570,72
(quinhentos e setenta euros e setenta e dois cêntimos), para a realização do “Estágio de Natal
TCL – Trampolins”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
7. Apoio logístico – cedência do EML, à Casa do Benfica em Leiria, no valor de €246,00 (duzentos e
quarenta e seis euros), para a realização do “Jantar Comemorativo de Natal”, aprovado em
Reunião de Câmara de 26 de novembro de 2019;
8. Apoio financeiro de €14.000,00 (catorze mil euros), ao Núcleo de Desportos Motorizados de
Leiria, para a realização do “1.º Leiria Festival Rallye”, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de
novembro de 2019;
9. Apoio financeiro de €14.000,00 (catorze mil euros), à Freguesia de Caranguejeira, para a
manutenção do relvado do Campo da Mata, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de
novembro de 2019;
10. Apoio financeiro de €1.000,00 (mil euros) à Associação de Basquetebol de Leiria, colaboração
logística e cedência do PDM Pousos, no valor de €240,00 (duzentros e quarenta euros), para a
realização da Final 4 da “1.ª Edição do Campeonato de Basquetebol do Centro”, aprovado em
Reunião de Câmara de 10 de dezembro de 2019;
11. Apoio financeiro de €1.000,00 (mil euros) ao Ateneu Desportivo de Leiria, para a participação no
“Campeonato do Mundo – Grupo de Idades 2019”, aprovado em Reunião de Câmara de 10 de
dezembro de 2019;
12. Apoio logístico e cedência do EML, ao Leiria Marcha Atlética Clube, no valor de €854,04
(oitocentos e cinquenta e quatro euros e quatro cêntimos), para a realização da prova ”5º
Challenge de Leiria em Marcha Atlética”, aprovado em Reunião de Câmara de 17 de dezembro
de 2019;
13. Apoio logístico - cedência do EML, à Associação de Basquetebol de Leiria, no valor de €344,40
(trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), para a realização da “1.ª Gala da
Associação de Basquetebol de Leiria”, aprovado em Reunião de Câmara de 17 de dezembro de
2019;
1.2. Programa de Formação Desportiva
1.2.1. Planeamento da 5ª Edição da “Gala do Desporto Leiria 2020”, a decorrer no Teatro José Lúcio da
Silva, na data de 8 de fevereiro de 2020, pelas 21h00, com homenagem aos atletas Leirienses
nas categorias de mérito desportivo e categorias individuais;
Aferição dos atletas a homenagear no âmbito do Prémio de Mérito Desportivo, através da
análise dos dados renmetidos pelos Clubes do concelho e Associações/Federações de
Modalidade, bem como realização de reuniões da comissão/ júri para definição dos atletas a
premiar nas restantes categorias;
Preparação de toda a logística necessária ao desenvolvimento do evento: convites, galardões,
promoção/decoração, porto de honra, apresentação, animação, etc.;
1.2.2. Planeamento das sessões a realizar em 2020, do “Ciclo de Conversas Desportivas”.
1.2.3. Leiria Sports Meeting
Planeamento da 1ª Edição do Leiria Sports Meeting, a decorrer no Teatro José Lúcio da Silva, nas
datas de 1 e 2 de fevereiro de 2020.
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 concretização de eventos na área do desporto informal para 2020:
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 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA;
 LEIRIA CUP;
 CROSS FIRE FIREFIGHTER
 LEIRIA RUN;
 CORRIDA 10KM MONTE REAL;
 ARENA DO DESPORTO – PRAIA DO PEDRÓGÃO 2020;
 LEIRIA FUN RUN 2020
 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
A Rede de Percursos Pedestres de Leiria tem previsto para o ano de 2020, um conjunto de atividades com
o objetivo de fomentar e promover a prática do desporto de natureza, em parceria com as Freguesias do
concelho de Leiria, no âmbito logístico e de dinamização futura dos percursos, bem como a respetiva
divulgação.
As datas e os locais dos percursos pedestres a realizar em 2020, são os seguintes:
1. PR3. 16 de fevereiro (Amor - Rota dos Moinhos do Rei);
2. PRA. 08 de março(Nascente do Lis);
3. PA19. 22 de março (Barosa);
4. PA8. 05 de abril (Monte Redondo):
5. PR5. 19 de abril [Leiria > Fátima | Rota do Peregrino];
6. P17. 17 de maio [Caranguejeira];
7. PR2. 07 de junho [Monte Real | Termas D’El Rei];
8. PR1. 21 de junho [Santa Eufémia | Rota do Vale do Lapedo];
9. P15. 05 de julho [Bidoeira de Cima];
10. P11. 19 de julho [Maceira | Matas da Maceira];
11. P05. 13 de setembro [Arrabal | Curvachia];
12. P12. 27 de setembro [Parceiros];
13. P04. 18 de outubro [Praia do Pedrógão];
14. P13. 01 de novembro [Urbano | Leiria Histórica];
15. P14. 15 de Novembro [Bajouca].
 Realização dos seguintes Percursos Pedestres:
REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Monte Redondo: Realização em parceria com a União de
Freguesias de Monte Redondo e Carreira, no dia 24 de novembro de 2019, com a participação de cerca
de 430 caminhantes;
3.

PROGRAMA DE DESPORTO FORMAL
3.1. Programa Viver Activo e Academia Sénior
 Os Programas contam com um total de 181 novos utentes, Viver Activo 163 e a Academia com um
acréscimo de 18 alunos;
 Realização e participação em diversas atividades, nomeadamente:
 20 de novembro de 2019 – Comemoração do “Dia Nacional do Pijama”. Aproximadamente 60
utentes vestiram o pijama e aderiram a esta iniciativa de forma a sensibilizar a sociedade para a
necessidade de tornal real o direito fundamental das crianças;
 16 de dezembro de 2019 – Organização e operacionalização do primeiro “Concurso Delícias de
Natal”. O concurso teve como objectivo de potenciar o receituário de carácter familiar e
promover as iguarias alusivas à quadra festiva. A atividade contou com a participação de
aproximadamente 20 utentes.
 18 de dezembro de 2019 - Organização e operacionalização da “Festa de Natal do Viver Activo”.
No Complexo de Piscinas Municipais de Leiria realizou-se uma Mega Aula de Hidroginástica com
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a temática de Natal, na qual contámos com a presença de aproximadamente 80 utentes. No
Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa realizámos o tradicional almoço de natal, a
apresentação de trabalhos da Academia Sénior e o habitual baile de Natal que contou com a
presença de aproximadamente 250 utentes.
 7 de janeiro de 2020 - Organização e operacionalização da atividade “Cantar das Janeiras”,
tendo como objetivo, a valorização de tradições, a promoção das relações interpessoais e
proporcionar um convívio saudável entre os utentes da turma de Música (Cavaquinho) do Viver
Activo e a comunidade local. O grupo atuou na Câmara Municipal de Leiria, Centro de Dia da 3ª
idade da Freguesia de Leiria, Lar Nossa Srª da Encarnação, Lar São Francisco, Hospital D. Manuel
de Aguiar, Fonte Luminosa, Praça Rodrigues Lobo e no Complexo de Piscinas Municipais de
Leiria.
 15 de janeiro de 2020 - Organização e operacionalização da “Caminhada Activa – Com visita ao
Museu de Leiria” , esta atividade pretende dar a conhecer aos utentes o território de Leiria,
valorizando a sua diversidade, através da prática de exercício físico.
 Realização de testes de Aptidão Física aos novos utentes do Programa Viver Activo, tendo como
objetivo avaliar os parâmetros fisiológicos e motores (diagnóstico).
 Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo e Academia Sénior, designadamente ao nível das
seguintes áreas:
 Deslocação às Juntas de Freguesia parceiras, dos núcleos de Caranguejeira, Maceira e Bajouca,
para supervisionamento das actividades, procedimento de inscrição e apoio aos novos utentes;
 Atendimento, inscrição de novos utentes e realização dos respetivos testes de avaliação inicial;
 Receção de mensalidades e emissão das correspondentes faturas/recibos;
 Deslocação aos núcleos de Caranguejeira, Maceira e Bajouca, para supervisionamento das
atividades, procedimento de inscrição e apoio aos novos utentes;
 Controlo de assiduidade dos utentes e professores;
 Realização de reuniões com os professores para coordenação/monitorização do ano letivo
2019/2020;
 Diversas reuniões com as entidades locais (Instituições), de forma acertar horários,
calendarização de eventos, organização de tarefas, entre outros assuntos;
 Diversas reuniões com a entidade parceira que irá gerir os Recursos Humanos do Programa na
época 2019/2020, de forma acertar horários, calendarização de eventos, aceitação dos
professores, entre outros assuntos.
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 52 jogos e torneios dos respetivos
campeonatos oficiais.
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 DID desenvolve as tarefas de gestão relacionadas apenas com a limpeza e manutenção regular
do espaço.
No âmbito da locação de espaços desportivos para a época desportiva 2019/2020, procedeu-se ao
controlo mensal dos formulários de presença dos clubes utilizadores dos pavilhões desportivos das
Escolas Básicas 2, 3 José Saraiva, D. Dinis, Secundária Afonso Lopes Vieira, UF Marrazes e Barosa e o
Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, bem como o respetivo desbloqueamento de verbas.
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Análise dos relatórios quadrimestrais dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
dos PDM, no período de vigência 2017/2021.
4.2. Piscinas Municipaisde Caranguejeira e Maceira
• Constante colaboração com as juntas de freguesia na reorganização de procedimentos de forma a
melhorar continuamente o bom funcionamento dos diversos serviços destas infraestruturas desportivas;
• Colaboração nos procedimentos de gestão e manutenção das Piscinas Municipais de Caranguejeira e
Maceira;
• Acompanhamento de trabalhos e pequenas reparações a realizar pelas empresas de tratamento de
água e manutenção (DPM e KINGMAN)
• Colaboração na organização do plano de água para as atividades do Município (LEIRINADAR);
5.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – Complexo Municipal de Piscinas de Leiria
• Monitorização das atividades do CMPL, com inclusão novas entidades e os necessários reajuste ao
plano de água;
• Constante reorganização de procedimentos de forma a melhorar continuamente o bom funcionamento
dos diversos serviços da infraestrutura desportiva;
• Controlo e monitorização dos acessos à infraestrutura desportiva;
• Análise e resposta aos munícipes, na sequência das reclamações/ sugestões apresentadas;
• Acompanhamento das obras de eficiência energética no CMPL;
• Preparação da logística para a realização do “Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão”,
organizado pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, a decorrer nos dias 13, 14 e 15 de dezembro
de 2019;
• Realização do “Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão”, organizado pela Associação de Natação
do Distrito de Leiria, a decorrer nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2019, com a participação de 430
atletas;
• Realização das correspondentes reuniões de operacionalização com as empresas de tratamento de
águas e de manutenção, respectivamente, DPM e Kingman;

6.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães
Pessoa
No período em referência, em termos gerais, o equipamento apresentou os seguintes dados
estatísticos:
 4867 entradas registadas de atletas dos clubes do Concelho Leiria para utilização da Pista de
Atletismo;
 246 entradas de utentes para as aulas de Ténis de Mesa;
 3 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 “Conferência Dia Mundial da Prematuridade” do Centro Hospitalar de Leiria, com a participação de
150 conferencistas;
As “II Jornadas da Medicina Física e de Reabilitação” do Hospital D. Manuel de Aguiar, no dia 22 de
novembro, com 100 técnicos da área da saúde;
O evento “Nós, SMAS de Leiria “ dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, a 22
de novembro, com 130 pessoas;
O XII Encontro da Rede de Bibliotecas de Leiria, nos dias 22 e 23 de novembro, com a presença de
170 bibliotecários;
A reunião da ARS Centro - ACES Pinhal Litoral, no dia 25 novembro, dirigida a 50 técnicos;
O “Jantar Natal” da Associação Solidariedade Académico de Leiria, no dia 30 de novembro, com 120
pessoas;
O “Jantar de Natal” da Misericórdia de Leiria, no dia 30 de novembro, com 140 pessoas;
A realização da prova “2019 - UIPM Laser Run City Tour” promovida pelo clube ADCR Bairro dos
Anjos, dia 30 de novembro, com a participação de 193 atletas e público assistente;
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O evento Corporativo da Garval – Sociedade de Garantia Mútua, a 3 de dezembro, com 150
elementos ligados a instituições bancárias;
 A formação de Contratação Pública promovida pela ANAFRE e a União das Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes, no dia 6 de dezembro, envolvendo 153 pessoas;
 O “Jantar Natal Benfica Leiria” da Casa do Benfica de Leiria, no dia 13 de dezembro, com 90 pessoas;
 A “Festa Natal Crianças” do Centro Desporto Cultura e Recreio da Casa de Pessoal dos CTT, dia 14 de
dezembro, com 130 pessoas;
 O “Jantar Natal do CCMI” promovido pela Associação Academia Desportiva do Colégio Conciliar
Maria Imaculada, no dia 14 dezembro, com 170 pessoas;
 O Arraial Solidário da Associação Musical Juventude Académica de Leiria, no dia 17 de dezembro,
com a presença 300 jovens estudantes universitários;
 O acolhimento do “Almoço de Natal” do Programa Viver Activo, no dia 18 de dezembro;
 A “LAN Solidária” da Associação de Estudantes da EESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de
20 a 22 dezembro, com 200 participantes;
 O “Jantar Natal” da Firma Poço, no dia 21 dezembro, com 100 pessoas;
 O “Jantar Natal” da Firma Respol, no dia 21 de dezembro, com 150 pessoas;
 Acolhimento do “Estágio de Natal TCL” organizado pelo clube TCL – Trampolins Clube de Leiria, de 26
a 29 dezembro, com 60 atletas;
 A realização de uma masterclass para as filarmónicas, promovida pela Associação das Filarmónicas do
concelho Leiria, de 26 a 29 dezembro, com a participação de 70 jovens músicos;
 A “ 1ª Gala ABL” da Associação de Basquetebol de Leiria, no dia 29 de dezembro, com a participação
de 150 pessoas;
 O “Almoço de Reis” da Inpulsar, no dia 5 janeiro, com 40 utentes da instituição;
 O evento corporativo da firma Macolis, no dia 11 de janeiro, com 60 pessoas.
A relevar no âmbito da gestão desta infraestrutura desportiva:
• Aprovação em Reunião de Câmara de 10 de dezembro de 2019, da alteração da Tabela de Preços do
EML;
• Atribuição de espaços/pistas aos Clubes do concelho, no valor estimado de €23.951,79 (vinte e três mil
novecentos e cinquenta e um euros e setenta e nove cêntimos), aprovado na Reunião de Câmara de 17
de dezembro de 2019;
7.

JUVENTUDE
7.1. Realização do Conselho Municipal da Juventude, que decorreu no passado dia 13/12/2019, com a
seguinte ordem de trabalhos: Ponto 1 – Leitura e Aprovação da Ata do plenário anterior, Ponto 2 –
Ponto de situação das candidaturas ao PRO 2020, Ponto 3 – Planeamento de atividades 2020 e Ponto
4 – Outros assuntos;
7.2. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços e ofertas
institucionais, a diversas entidades):
14. Apoio financeiro de €2.000,00 (dois mil euros), à Associação de Solidariedade de Leiria, para a
realização do “Dia Internacional dos Direitos Humanos”, aprovado em Reunião de Câmara de 26
de novembro de 2019;
15. Apoio logístico no valor estimado de €3.768,72 (três mil setecentos e sessenta e oito euros e
setenta e dois cêntimos) , à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria, para a realização da “10.ª Edição LAN Party Solidária”,
aprovado em Reunião de Câmara de 10 de dezembro de 2019.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. Programa de Comparticipação de Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria
De 18 a 30 de novembro de 2019, foram apresentadas 3 candidaturas que foram deferidas, abrangendo 9
munícipes.
Desde 01 de janeiro de 2020 até 15 de janeiro de 2020 foram formuladas 51 candidaturas que se encontram
em análise.
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2. Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria
No período em referência, foram apresentadas 25 candidaturas ao programa de comparticipação ao
arrendamento. Destas, 10 foram indeferidas, 6 foram deferidas e 9 candidaturas estão em análise.
O indeferimento das candidaturas foi motivado pelo facto dos requerentes terem rendimento per capita
superior a 80% IAS.
3. Programa Creche Para Todos
Foram registadas 11 candidaturas ao Programa Creche para todos no período em referência, sendo que
destas, 6 foram deferidas, uma indeferida, uma outra a candidata desistiu do pedido formulado e as restantes
(3) encontram-se em análise.
4. Banco Local de Voluntariado de Leiria
Neste período foram rececionadas 14 novas candidaturas a voluntários para o Banco Local de Voluntariado e
1 novo programa de voluntariado.
Foram integrados 2 voluntários em ações de voluntariado regulares (com duração igual e superior 3 meses) e
9 voluntários em ações de voluntariado pontual.
5. Programa Teleassistência
Foram efetuadas visitas domiciliárias aos utilizadores da teleassistência, foi prestado apoio logístico na
substituição de pilhas dos relógios, entregues equipamentos que estavam para reparação, sincronização dos
equipamentos e dificuldades na utilização dos equipamentos.
Neste período, deu entrada uma nova candidatura ao serviço Teleassistência, tendo já sido entregue o
equipamento.
Atualmente encontram-se a beneficiar do Serviço de Teleassistência 71 munícipes séniores.
6. Rede Social
No que diz respeito às atividades da Rede Social, realizou-se uma reunião/ encontro da Plataforma
Supraconcelhia Pinhal Litoral, subordinada ao tema, Saúde Mental – Versus/ Como Trabalhamos?
No apoio aos idosos, a EPII – Equipa Para a Pessoa Idosa em Isolamento, realizou duas reuniões de trabalho e
foram efetuadas as diligências inerentes ao funcionamento da mesma (visitas, informações técnicas,
relatórios das forças de segurança, reuniões com familiares, relatórios/ informações para a Saúde Pública e
Ministério Público). Neste período a equipa recebeu 1 nova sinalização referente a uma idosa isolada.
7. Gabinete de Atendimento Social
No período em referência foram efetuados pelas técnicas afetas à DIDS 483 atendimentos.
8. Gabinete de Inserção Profissional
Durante o período em apreço, o Gabinete de Inserção Municipal do Município realizou 3 atendimentos
presenciais em Gabinete-PAE (Procura Ativa de Emprego).
Nos dias 20 e 21 de novembro os animadores dos GIP’s da área de influência do Serviço de Emprego e
Formação profissional de Leiria tiveram formação no Polo de Formação de São Romão.
9. Gabinete de Atendimento ao Emigrante
O GAE do Município de Leiria realizou 15 atendimentos (7 telefónicos, 2 por email e 6 presenciais), alguns dos
quais a imigrantes que procuravam ajuda com as marcações para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Neste período foram também estabelecidos contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e foi criado
o acesso do GAE de Leiria no portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
10. Projeto Viver Melhor
O projeto Viver Melhor, em conjunto com os parceiros do projeto (União de Freguesias de Marrazes e Barosa,
NHC Social, AMITEI, Agrupamento de Escolas de Marrazes, Associação de Moradores do Bairro Dr. Francisco
Sá Carneiro e Filarmónica São Tiago de Marrazes) deu continuidade às Classes de Mobilidade para a
população sénior às Artes da Fátima, Somos Histórias e Memórias, Aulas de Capoeira com um voluntário do
próprio Bairro, Aulas de iniciação à informática com a colaboração dum técnico de informática da DII e Vamos
Ser Artistas, atividade de artes plásticas com a colaboração duma professora do Agrupamento de Escolas de
Marrazes.
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A possibilidade de acesso e fruição de atividades culturais foi assegurada no dia 21 de novembro, com a
participação dos utentes do Projeto numa atividade desenvolvida pela Policia de Segurança Pública de Leiria e
que constou de teatro, momentos musicais e lanche partilhado.
Em dezembro aconteceu o almoço de natal do Projeto Viver Melhor e que contou com a presença dos
utentes, dos vários monitores das atividades.
11. Pro Leiria
Foram analisadas e aprovadas em reunião de Câmara 1 candidatura para apoio à continuidade de atividades
de interesse Municipal, 5 candidaturas para realização de obras em Instituições, para alargamento e criação
de Respostas Sociais e 3 candidaturas para aquisição de equipamentos essenciais para o desenvolvimento de
respostas sociais.
12. Eventos
i.
Comemoração do Dia Internacional da Deficiência:
O Dia da Pessoa com Deficiência foi assinalado em Leiria com um programa de atividades desportivas e
culturais no dia 3 de dezembro e com o 5º Encontro Entidades Inclusivas no dia 5 de dezembro.
No dia 3, no período da manhã, decorreram várias práticas desportivas adaptadas, designadamente, a
Cercilei promoveu uma atividade com bicicletas adaptadas na Praça Rodrigues e Boccia, no Parque do
Avião. Na Praça Rodrigues Lobo, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - ESECS, organizou jogos
tradicionais adicionais e na Fonte Luminosa, o andebol adaptado esteve em destaque, pela Associação
Portuguesa de Deficientes - APD, e o stretching global ativo foi apresentado pela Sociedade Portuguesa
de Esclerose Múltipla -SPEM.
Durante a tarde as IPSS’s com respostas sociais na área da deficiência dinamizaram e participaram num
espéculo de animação cultural, que aconteceu na tenda instalada no Largo Paulo VI e que contou com
uma peça de teatro, canto e stand up comedy.
No dia 5, realizou-se em Leiria, o 5º Encontro de Entidades Inclusivas no Museu de Leiria, uma iniciativa
do CEERIA e IEFP, que contou com a colaboração do Município e contou com a apresentação de
testemunhos de empresários, que nas suas entidades integram pessoas com incapacidade e/ou
deficiência.
ii) No dia 27 de novembro, o Município de Leiria recebeu pelo 3º ano consecutivo o galardão “Autarquia
Familiarmente Responsável”, atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis,
que distingue as Câmaras Municipais que desenvolvem programas/projetos que vão ao encontro das
necessidades das famílias.
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO
Considerando a abertura ao público da loja de Cidadão de Leiria no passado dia 16/12/2019, as atividades
levadas a cabo por esta divisão estiveram diretamente relacionadas com a conclusão Instalação e futura
gestão da Loja, a saber:
a) Articulação com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, relativamente à verificação de
todas as questões relacionadas com a abertura da Loja, designadamente a aprovação da sinalética,
entre outros.

b) Colaboração com a AMA na conclusão da adenda ao Anexo I e Anexo II ao Protocolo celebrado entre o

Município e a AMA assinado em 29/04/2015, designadamente no que se refere à substituição de
alguns espaços Cidadão, bem como a lista de serviços a realizar nos mesmos.

c) Articulação com a Divisão de Obras Municipais, questões relacionadas com a conclusão da obra da
Loja, designadamente algumas reparações/serviços que ficaram por concluir e/ou reparar;

d) Articulação com a Divisão de Informática, de molde a garantir todas as comunicações a integrar nos

postos de atendimento do Espaço Cidadão, bem como da Unidade de Gestão da Loja, nomeadamente
no que se refere à aplicação SIDAM;
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e) Articulação com a Divisão Administrativa, por forma a garantir a existência de serviços de limpeza e

segurança na Loja de acordo com os procedimentos já adjudicados e em curso promovidos pela
referida divisão; bem como a preparação para Reunião de Câmara de informações de Trabalhos a
menos de ambos os serviços;

f) Articulação com a Divisão Administrativa, no que se refere à preparação do espaço na Loja a ocupar
com o Balcão Único de Atendimento do Município; bem como a atribuição de credenciais a todos os
funcionários para acesso à aplicação SIGA (atendimento);

g) Articulação com a Divisão Financeira, no que se refere aos procedimentos a adotar quanto à receita do

Espaço Cidadão, bem como ao pagamento das rendas por parte das entidades públicas instaladas na
Loja;

h) Articulação com o condomínio do Edifício “O Paço”, no que diz respeito à limpeza das zonas exteriores
envolventes à Loja;

i) Articulação com o responsável pelo parque de estacionamento do edifício “O Paço”, no que se refere à
melhor utilização do elevador exterior à Loja que assegura igualmente o acesso ao parque;

j) Articulação com a DIMC no que se refere à limpeza e reparação de um espaço destinado a copa “seca”

para os restantes funcionários da Loja que não dispõem de espaço para efetuar as suas refeições; bem
como a limpeza do espaço exterior à Loja;

k) Articulação com UEV com vista ao arranjo das floreiras existentes na zona exterior à Loja e de acesso à
mesma, a aquisição de vasos para o exterior da Loja para substituição dos já existentes, bem como a
aquisição para decoração com flores/vasos para o interior da Loja;

l) Articulação com a DIAS, de molde a assegurar a existência de eco ponto no interior da Loja, bem como
a colocação de papeleira/caixote lixo no exterior da Loja;

m) Articulação com o GAP, no âmbito da inauguração da Loja a 19/12/2019;
n) No âmbito do funcionamento da Loja, estão a ser asseguradas todas as questões colocadas pelos
coordenadores, relacionadas quer com o espaço a estes destinado, quer com o funcionamento da Loja
de acordo com os serviços prestados;

o) Articulação com a DICP, no que se refere à preparação de procedimentos de fornecimento de
bens/serviços de molde a garantir o cumprimento da 15ª cláusula do Protocolo celebrado entre a AMA
e o Município, relativamente às obrigações do Município para garantir o bom funcionamento da Loja;

p) Articulação com os serviços de apoio informático da AMA, no que se refere à resolução de questões
relacionadas com o atendimento no Espaço Cidadão (gestão municipal).

DIVISÃO DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS

Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN.
BOMBEIROS MUNICIPAIS
Serviço Municipal de Proteção Civil
No âmbito da atividade operacional, o Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria (CMOS)
registou/coordenou 3293 ocorrências, envolvendo 2895 vítimas entre os dias 15 de Novembro de 2019 a 15
de Janeiro de 2020.
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
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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.
Projeto “Dá a Mão à Proteção”
Ao longo deste período, foram realizadas as seguintes ações de sensibilização pelos 4 Corpos de Bombeiros:
Ação

Publico Alvo

Participantes

Visita e ação de sensibilização
Formação Medidas de Autoproteção

Crianças/Alunos e Adultos

Suporte Básico de Vida

≈ 640

Visita aos Quartéis

Projeto “Sempre Consigo” – Apoio aos Idosos
Ao longo deste período, foram realizadas as seguintes visitas:
Freguesia

N.º de visitas

N.º de idosos

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

24

12

Marrazes e Barosa

12

06

Parceiros e Azoia

12

06

Total

48

24

Planos de Segurança e Vistorias
No período considerado, foram emitidos 10 pareceres aos Planos de Segurança de eventos no concelho de
Leiria e realizadas 04 vistorias de segurança.
Reuniões, Treinos e Simulacros:
 Reunião de trabalho sobre o Plano de Emergência Externo da RESPOL;
 Reunião de preparação e articulação com os Agentes de Proteção Civil para a Passagem de Ano 2019;
 Reunião de trabalho sobre implementação de Medidas de Autoproteção na GNR Leiria;
 Realização/Participação em 3 simulacros.
Comissão Municipal da Defesa da Floresta
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, no dia 27 de Novembro, com a
seguinte ordem de trabalhos: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Leiria 2020/29 –
Apresentação; Atividade Operacional 2019 – Período crítico de incêndios florestais; Monitorização do Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2015/20; Apresentação dos dados de DFCI – Forças de
Segurança; Condicionalismos à Edificação – processos de obras.
Conselho Municipal de Segurança
Realizou-se uma reunião do Conselho Municipal de Segurança de Leiria, no dia 05 de Dezembro, com a
seguinte ordem de trabalhos: Apresentação da atividade operacional do Centro Municipal de Operações de
Socorro de Leiria – 2019;
Apresentação dos dados de segurança - criminalidade, acidentes rodoviários e videovigilância - Forças de
segurança - PSP e GNR.
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Comissão Municipal de Proteção Civil
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, no dia 05 de Dezembro, com a seguinte
ordem de trabalhos: Ponto de situação dos Planos de Proteção Civil; Atividade Operacional – Centro Municipal
de Operações de Socorro 2019; Apresentação dos dados de segurança - criminalidade, acidentes rodoviários e
videovigilância - Forças de Segurança: PSP e GNR.
Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício
Foram emitidos 05 pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos.
Gabinete Técnico Florestal (GTF)


Gestão de Combustível
o Notificações: Procedeu-se à identificação e notificação de 15 proprietários de terrenos para que
procedessem à ação de gestão de combustível;
o Entradas: Durante o período em apreço registaram-se 15 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, 10 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
22 pedidos de autorização para as referidas ações, solicitadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, ICNF.
 Vespa velutina
Os Bombeiros Sapadores de Leiria procederam ao extermínio de 105 ninhos de vespa velutina, com a seguinte
distribuição por freguesias: Amor, 7; Arrabal, 5; Bajouca, 1; Bidoeira de Cima, 4; Caranguejeira, 5; Coimbrão, 2;
Colmeias e Memória, 8; Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 13; Marrazes e Barosa, 11; Milagres, 11; Monte Real
e Carvide, 5; Monte Redondo e Carreira, 3; Parceiros e Azoia, 2; Regueira de Pontes, 5; Santa Catarina da Serra
e Chaínça, 6; Santa Eufémia e Boa Vista, 3; Souto da Carpalhosa e Ortigosa, 14.
 Vazios Urbanos e limpezas coercivas
Durante o período considerado foi realizada a limpeza de terrenos com matos e silvas em 3 terrenos do
município e limpezas coercivas, distribuídos pelas freguesias de: Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; Marrazes e
Barosa.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Breve Anotação
Com a publicação em Diário da República, 2ª Série, do Aviso n.º 576/2020 de 13 de Janeiro, sobre a
“Adequação da Estrutura Orgânica da CMLeiria”, com efeitos a 14 de Janeiro de 2020, concretizou-se a
extinção da Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, sendo criados dois serviços municipais distintos: Serviço
Municipal de Proteção Civil (SMPC) e os Bombeiros Municipais (BM).
DIVISÃO DE AUDITORIA
No âmbito das tarefas desenvolvidas pelo grupo de trabalho designado pelo Despacho n.º 178/2019, de 4 de
dezembro com vista ao acompanhamento do processo de transferência de competências para as autarquias
locais, destacam-se:
a) Sistematização as competências objeto de transferência para e do Município;
b) Preparação dos princípios e os instrumentos para a transição de recursos humanos (alterações de base
organizacional, integração e capacitação de RH);
c) Identificação do coordenador operacional e dirigente operacional por competência objeto de transferência;
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d) Preparação do processo de identificação de meios (imóveis, infraestruturas, equipamentos, sistemas de
informação, atendimento, regulamentos entre outros), necessários para o efetivo acesso aos serviços pelos
munícipes;
e) Acompanhamento a transição de todos os procedimentos e processos, através da transmissão da
informação que lhe seja prestada pelos membros que o integram, com vista ao esclarecimento das dúvidas e
questões suscitadas no seu decurso;
f) Elaboração das diretrizes necessárias para os serviços municipais implementarem as medidas identificadas
no seio do grupo de trabalho, garantindo que os serviços executam os procedimentos administrativos e
praticam os atos e as operações materiais necessários à concretização da descentralização;
g) Acompanhamento das medidas implementadas (eficácia, eficiência e economia);
h) Monitorização do processo de transição, com a apresentação para conhecimento da Câmara Municipal do
relatório semestral referente aos seguintes domínios:
DOMÍNIO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS
Data de referência
ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Autorização de exploração das modalidades afins de jogos
de fortuna ou azar e outras formas de jogo (Decreto-Lei n.º
01/01/2019
98/2018, de 27 de novembro)
Apoio aos bombeiros voluntários
01/01/2019
(Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro)
Estruturas de atendimento ao cidadão
01/01/2019
(Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro)
Gestão do património imobiliário público sem utilização
01/01/2019
(Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro)
Estacionamento público
01/01/2019
(Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro)
Cultura
31/01/2019
(Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro)

Leiria, 29 de janeiro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Gonçalo Lopes
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Mapa de Monitorização das Candidaturas

até 15/01/2020

CANDIDATURAS

Inv. Elegível

Comparticipação

Taxa média

AL

[comunitária]

TOTAIS DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM CANDIDATURAS

€
€

31 758 787,71

83%

Valor total dos pedidos de
pagamento submetidos

26 130 478,68
[nacional] €

€

Taxa de execução
financeira, submetida

Comparticipação transferida

Taxa comp.
transferida

30 773 342,21

375 969,44
[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS APROVADAS €

19 100 981,76

85%

€

15 942 866,89 €

€

300 469,44

€

10 187 611,79

€

75 500,00

€

2 704 052,39

€

244 375,00

13 911 504,93 €

9 587 877,96

50%

€

6 923 909,10

43%

[nacional]

[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS SUBMETIDAS POR APROVAR

€

12 657 805,95

81%

[nacional]

€

16 831 053,45

€

7 376 546,22

[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS COM SUBMISSÃO SALDO FINAL

€

3 559 700,35

83%

[nacional]

Submetida

Designação da candidatura

Código

PORTUGAL 2020
Aprovada (Cont. Fina.)

Inv. Elegível

168 518,80

229 269,62

€

159 741,26 €

241 574,43

€

-

€

217 806,14

95%

100%

105 896,74

€

-

€

92 791,44

95%

100%

38 103,97

€

-

€

35 055,65

100%

100%

492 132,93

€

-

€

397 397,34

95%

100%

12/08/2016

€

Termo de aceitação
23/12/2016. Aprovação
reprogramação
31/07/2018

13/03/2017
20/10/2018

€

105 896,74

92%

€

97 369,20 €

8 777,54 €

€

38 103,97

92%

€

35 055,65

3 127,87

€

38 103,97

92%

€

35 055,65 €

€

2 721 838,41

83%

€

€

492 132,93

85%

€

23/12/2015

POISE-02-3220FSE-000191

30/05/2016

CENTRO-02-0853FEDER-000005

até 15/01/2020

AL

326 638,82

€

01/01/2016
31/12/2020

Taxa de
execução física

€

95%

Termo de aceitação
09/08/2017.

Taxa comp.
transferida

94%

241 574,43

01/08/2015
01/09/2016

Comparticipação
transferida

347 471,17

€

Termo de aceitação
21/07/2016

Valor elegível por
submeter [Saldo]

€

08/09/2015
30/06/2018

CENTRO2020

Operações de Acolhimento Empresarial no concelho
de Leiria

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Termo de aceitação
18/04/2017. Aprovação
reprogramação
19/12/2017 e
20/07/2018

POISE
PEPAL - PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS MUNICÍPIO DE LEIRIA

Taxa

ou

21/10/2016

POSEUR-02-1810-FC000294

Plano Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas de Leiria

POSEUR-02-1708-FC000020

POSEUR

Reabilitação e Requalificação do Quartel dos
Bombeiros Municipais,de Leiria

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

2 254 878,71

€

€

418 312,98 €

3 127,87 €

11 684 406,24

2 283 351,61 €

1 | 16/01/2020

Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida
27/06/2019

Comunicação não
admissibilidade em
06/01/2020, em CPA

17/10/2016

Termo de aceitação
28/08/2017

17/10/2016 pela
CIMRL

Termo de aceitação
03/10/2017 Aguarda
assinatura adenda após
10/07/2019

15/12/2017

Aguarda
admissibilidade.

27/02/2017

Termo de aceitação
29/09/2017. Adenda
03/10/2019

CENTRO-01-0145- CENTRO-01-0145FEDER-023474
FEDER-023878

30/09/2016 pelo
IPL

Termo de aceitação
29/06/2017

29/09/2016 pelo
IPL

Termo de aceitação
18/07/2017

Produtos Turísticos da Região de Leiria

CENTRO-07-2114FEDER-000065

02/05/2017 pela
CIMRL

Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral
- PEPAL

11/10/2019

Parque Empresarial de Monte Redondo

CENTRO-02-0853FEDER-000898

O.P.(us) - Ópera no Património

CENTRO-07-2114FEDER-000015

Região de Leiria - Rede Cultural

CENTRO-07-2114FEDER-000018

Reabilitação em Bairros Sociais do Município de Leiria
em termos de eficiência energética e conforto

CENTRO-06-1204FEDER-000006

Loja do Cidadão de Leiria

CENTRO-08-0550FEDER-000022

Designação da candidatura

Código

Aprovada (Cont. Fina.)

CENTRO-04-3118-FSE000014

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Movida | Plataforma de monitorização da atividade
física

ProLearn4ALL | Maletas pedagógicas para TODOS

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

Inv. Elegível

Taxa

COMPARTICIPAÇÃO

ou

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 15/01/2020

AL

01/01/2019
31/12/2021

€

790 625,09

85%

€

672 031,33 €

01/01/2017
31/12/2019

€

186 385,02

60%

€

111 831,01

01/01/2018
31/12/2020

€

80 584,47

70%

€

28/08/2017
31/12/2021

€

335 559,80

85%

€

285 225,83

07/08/2017
31/12/2019

€

350 000,00

85%

€

297 500,00 €

3 837 896,39 €

350 000,00 €

0,00 €

100 016,95

34%

99%

19/09/2017
20/03/2019

€

7 011,87

85%

€

5 960,09 €

1 051,78 €

4 824,34 €

2 187,53 €

894,01

15%

69%

02/10/2017
02/04/2019

€

4 775,71

85%

€

4 059,35 €

716,36

€

-

€

4 775,71

€

-

0%

0%

Admitida 20/11/2017.
Aprovada 12/04/2018 e 01/01/2017 PR
€
PR 01/08/2018. PR
30/06/2020
25/11/2019

58 823,52

85%

€

49 999,99 €

8 823,53

€

-

€

58 823,52

€

-

0%

93%

59 918,40

85%

€

50 930,64 €

8 987,76

aguarda admissibilidade

01/02/2020
31/01/2021

€

€

56 409,13 €

€

4 006 689,57

90 609,54 €

27 327,24

€

165 072,45 €

21 312,57

€

99 043,47

89%

99%

22 174,00 €

58 410,47

€

10 643,52

19%

54%

360 283,83

0%

0%
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida

Aprovada (Cont. Fina.)

31/05/2017 pela ACF

Valorização dos Caminhos de Fátima

CENTRO-04-3928FEDER-000013

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Termo de aceitação
17/08/2017. Aprovação 01/01/2017 PR
€
13/03/2019. Aguarda
30/06/2020
Aprovação

356 021,60

85%

€

€

5 856,03

85%

€

4 977,63

€

878,40

€

5 856,03

85%

€

4 977,63 €

878,40

€

9 574 982,46

80%

€

Inv. Elegível

30/09/2016 pelo
IPL

POCI-01-0145FEDER-023557

POCI
TeenPower | e-Capacitar os adolescentes para
prevenir a obesidade

Termo de aceitação
13/06/2017

24/08/2017
22/02/2019

19/12/2018
18/12/2018

Aguarda admissibilidade

Construção de uma Unidade de Saúde de Monte Real Carvide

CENTRO-05-4842FEDER-000042

26/01/2017

Termo de aceitação
05/04/2017. Adenda
23/01/2019. Adenda
14/10/2019.

Construção de uma Unidade de Saúde em Cortes

CENTRO-05-4842FEDER-000041

25/01/2017

Termo de aceitação
05/04/2017. Adenda
23/01/2019. Adenda
16/12/2019.

Centro Escolar de Marrazes

15/03/2016

Termo de aceitação
17/06/2016. Aguarda
Adenda

23/09/2016

Termo de aceitação
02/01/2017. Adenda
19/09/2018. Aguarda
Adenda c/reforço
FEDER submetido
28/05/2019

Melhoria da eficiência energética no Complexo
Municipal de Piscinas de Leiria

Ampliação e Apetrechamento da EB Bajouca

CENTRO-03-5673FEDER-000043

Aguarda admissibilidade

CENTRO-03-5673FEDER-000005

CENTRO-06-1203- CENTRO-06-1203FEDER-000086
FEDER-000087

ITI - PACTO assinado 31/08/2015

Melhoria da Eficiência Energética do Edifício dos
Paços de Concelho

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

Taxa

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 15/01/2020

AL

302 618,36 €

7 658 536,12

ou

1 058 668,63

€

€

-

€

4 770,55 €

356 021,60

€

-

0%

141%

1 085,48 €

746,64

15%

81%

€

5 034 759,82

1 340 139,57

0%

3%

30/09/2018
27/12/2021

€

941 197,42

45%

€

427 917,64 €

06/04/2017
27/12/2021

€

277 627,00

46%

€

127 884,15

€

152 079,85

21/03/2016
18/04/2019

€

451 649,64

85%

€

383 902,19

€

142 149,76 €

446 661,14 €

4 988,50 €

360 678,85

94%

100%

21/03/2016
15/06/2019

€

438 280,58

85%

€

372 538,49

€

125 501,10 €

365 433,11 €

72 847,47 €

297 967,50

80%

100%

06/11/2015
31/12/2020

€

4 217 088,24

85%

€

€

1 532 697,62 €

2 684 390,62 €

1 302 792,98

36%

33%

25/07/2016
31/01/2019

€

581 743,30

85%

€

187 473,18 €

263 763,91 €

317 979,39 €

150 759,05

30%

100%

3 584 525,00 €

494 481,81

€

1 924 235,53
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida
21/09/2016

Termo de aceitação
02/01/2017. Adenda
15/11/2018. Aguarda
Adenda c/reforço
FEDER submetido
28/05/2019

Ampliação e apetrechamento da EB Bidoeira de Cima

CENTRO-03-5673FEDER-000045

07/10/2016

Termo de aceitação
19/12/2016. Adenda
19/09/2018. Aguarda
Adenda c/reforço
FEDER submetido
28/05/2019

Ampliação e apetrechamento da EB Caxieira

CENTRO-03-5673FEDER-000031

26/08/2016

Termo de aceitação
14/11/2016. Adenda
21/09/2018. Aguarda
Adenda c/reforço
FEDER submetido
28/05/2019

Igreja de São Pedro (MN - protocolo DGPC, diocese de
Leiria)

CENTRO-07-2114FEDER-000085

15/12/2017

Termo de aceitação
02/01/2020

Castelo de Leiria - Intervenção na Casa do Guarda,
Celeiros Medievais e Cobertura da Igreja da Pena

CENTRO-07-2114-FEDER000106

07/12/2018

Aguarda
admissibilidade.
Pedido de aditamento
reforço FEDER
21/05/2019
Pedido de aditamento
datas 07/11/2019

Sé de Leiria - Torre sineira - valorização e promoção
(MN - protocolo DGPC, diocese de Leiria)

15/12/2017

Termo de Aceitação
06/03/2019. Adenda
20/12/2019

Ampliação e apetrechamento da EB Machados

CENTRO-03-5673FEDER-000042

Designação da candidatura

Código

Aprovada (Cont. Fina.)

CENTRO-07-2114FEDER-000086

Mapa de Monitorização das Candidaturas

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

Inv. Elegível

09/06/2016
29/03/2019

CENTRO-07-2114FEDER-000121

26/12/2018 pela
CIMRL

Aguarda admissibilidade

Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL

CENTRO-08-0550FEDER-000016

27/01/2017 pela
CIMRL

Termo de aceitação
14/09/2017. Aguarda
adenda

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 15/01/2020

AL

€

422 657,87

85%

€

359 259,19

€

174 738,97 €

88 737,13 €

333 920,74 €

75 426,58

21%

93%

27/07/2016 PR
€
15/06/2019

613 537,99

85%

€

521 507,29

€

199 280,67 €

91 728,48 €

521 809,51 €

77 969,21

15%

100%

27/07/2016 PR
€
15/06/2019

577 152,96

85%

€

490 580,02

€

169 327,95 €

80 609,77 €

496 543,19 €

68 518,31

14%

100%

€

202 691,67

85%

€

172 287,92

€

103 727,22

-

0,0%

95,2%

30/11/2015 PR
€
31/12/2021

772 248,44

85%

€

656 411,17

€

494 418,58

€

79 107,35

85%

€

67 241,25 €

21 687,45

€

644 605,20

85%

€

€

90 000,00

85%

€

01/02/2017 PR
€
31/12/2019

122 875,20

85%

€

06/12/2017
31/12/2019

09/08/2018
31/03/2020

ITI - Submetido pela CIMRL

Valorização e Promoção do Património Natural da
Região de Leiria

Taxa

ou

01/01/2019
31/12/2020

547 914,42

€

532 790,97

76 500,00 €

13 500,00

104 443,92

€

22 801,47

€

-

€

202 691,67

€

2%

€

13 626,67 €

65 480,68 €

317,49

0,5%

15,3%

0%

€

11 775,97 €

111 099,23 €

10 009,57

10%

96%
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida
20/07/2017 pela
CIMRL

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

CENTRO-03-5266-FSE000023

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Aprovada (Cont. Fina.)

Inv. Elegível

Aprovada em
03/01/2018

02/05/2017
30/04/2020

17 154 515,39

85%

€

14 581 338,09

€

12 705 988,94

1 685 648,57

27/11/2018

€

21/11/2018

CENTRO-09-4943FEDER-000007

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e
Projetos; Empreitadas)- Espaço Público

€

31/08/2017

CENTRO-09-2316FEDER-000148

9/9.8 BAIRRO DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO (Estudos e
Projetos; Empreitadas) - Espaço Público

366 970,50

Termo de aceitação
13/02/2019. Adenda
02/01/2020

Termo de aceitação
29/11/2017. Adenda
14/11/2018. Aguarda
Adenda

Termo de aceitação
16/12/2019.

Termo de aceitação
04/12/2017. Aguarda
adenda

Aguarda admissibilidade

10/11/2016
28/03/2021

€

6 553 977,57

85%

€

Termo de aceitação
15/03/2017 + Adenda
17/04/2018

19/02/2016
14/12/2018

€

847 417,57

85%

€

Termo de aceitação
14/12/2016 + Adenda
16/06/2017

18/02/2016
18/02/2018

€

49 615,59

85%

€

496 489,50 €

212 782,00 €

21/04/2017
28/12/2020

€

2 422 000,00

85%

€

2 058 700,00 €

26/01/2016
15/12/2020

€

1 829 599,86

85%

€

1 555 159,88 €

426 689,97 €

02/12/2015 PA
€
31/12/2019

2 187 859,63

85%

€

1 859 680,69 €

572 500,21

€

1 856 910,92

85%

€

1 578 374,28 €

420 527,87 €

109 467,71 €

19/01/2016 PR
€
04/12/2019

390 585,12

85%

€

104 509,70 €

19 774,99 €

30/11/2015
31/12/2021

331 997,35

€

5 570 880,94 €

720 304,93

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

0%

49%

até 15/01/2020

€

Em análise 20/12/2018.
Aguarda aprovação

Valor elegível por
submeter [Saldo]

AL

85%

10/12/2018

CENTRO-09-2316FEDER-000069

9/6.5 SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E
ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA
(Estudos e Projetos; Empreitadas)

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

431 730,00

30/10/2017

CENTRO-09-2316FEDER-000139

9/6.5 RUA BARÃO DE VIAMONTE (RUA DIREITA) E
RUA DOS MÁRTIRES (Estudos e Projetos; Empreitada)

ou

€

18/12/2018

CENTRO-09-2316FEDER-000068

9/6.5 REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO
AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTE (Estudos e
Projetos; Empreitadas) - Espaço Publico

COMPARTICIPAÇÃO

04/11/2016

CENTRO-09-2316FEDER-000125

9/6.5 JARDIM DE ALMUÍNHA GRANDE (Estudos e
Projetos; Empreitadas)

Taxa

09/11/2016

CENTRO-09-1406FEDER-000037

9/4.5 ACESSO MECÂNICO CASTELO (Estudos e
Projetos; Empreitadas)

CENTRO-09-4943FEDER-000008

PEDU - Contrato de delegação de competências celebrado em
31/05/2016 + Adicional FEDER 10% Adenda 08/08/2017
9/4.5 SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA N.ª S.ª DE
FÁTIMA E AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO
(Estudos e Projetos; Empreitadas)

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

218 948,00

€

-

1%

€

246 528,60 €

2 134 708,55

€

1 583 071,26 €

49 332,53

3%

13%

53 151,08 €

1 752 213,67

94%

95%

€

-

0%

22%

370 810,13 €

16 808,74

5%

107%

1 747 443,21

8 661 685,20

1%

€

131 360,87 €

841 113,22 €

0,00 €

684 289,67

95%

100%

42 173,25 €

7 442,34 €

49 615,58 €

0,00 €

40 064,59

95%

100%
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida
11/11/2016

Termo de aceitação
25/01/2017 + Adenda
20/09/2017

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e
Projetos; Empreitadas)- Espaço Público

CENTRO-09-4943FEDER-000012

07/02/2017

Termo de aceitação
15/03/2017. Adenda
07/09/2017 Adenda
24/10/2018 Adenda
23/05/2019 Adenda
01/10/2019

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e
Projetos; Empreitadas)- Habitação Social

CENTRO-09-4943FEDER-000019

18/05/2017

Termo de aceitação
21/08/2017 Adenda
26/11/2018 Adenda
02/10/2019

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e
Projetos; Empreitadas)- Espaço Público

CENTRO-09-4943FEDER-000013

07/02/2017

Termo de aceitação
15/03/2017. Adenda
10/08/2017. Adenda
22/03/2018. Adenda
09/11/2018

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e
Projetos; Empreitadas)- Habitação Social

CENTRO-09-4943FEDER-000020

18/05/2017

Termo de aceitação
01/08/2017. Adenda
22/03/2018 Adenda
09/11/2018

AGROJARDIM DE OLHALVAS

aguarda

2.ª FASE

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e
Projetos; Empreitadas) -Habitação Social

CENTRO-09-4943FEDER-000009

Designação da candidatura

Código

Aprovada (Cont. Fina.)

2.ªfase
S/AVISO

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Inv. Elegível

85%

€

19/02/2016
30/09/2019

€

88 990,12

85%

€

19/02/2016
30/09/2019

€

436 719,49

85%

€

18/02/2016
15/03/2019

€

36 016,88

85%

€

18/02/2016
15/03/2019

€

222 866,04

85%

€

189 436,13

€

464 888,32 €

€

130 628,43

85%

€

111 034,16

€

108 210,20

34 793,49 €

22 696,38

€

231 956,58 €

0,00 €

187 304,93

95%

100%

88 990,11 €

0,00 €

31 723,08

42%

100%

€

-

€

331 464,24

89%

100%

30 614,35 €

8 422,51 €

36 016,88

€

-

€

29 083,63

95%

100%

0,00 €

179 964,32

95%

100%

21/12/2017

436 719,49

€

79 178,76

85%

€

67 301,95 €

24 607,42

€

Termo de aceitação
30/10/2019

29/03/2018
05/11/2021

€

51 449,67

85%

€

43 732,21 €

83 602,78

€

€

307 211,87

85%

€

261 130,09

€

46 081,78

€

307 211,87

85%

€

261 130,09

€

46 081,78

27/05/2019
26/05/2021

Taxa de
execução física

164 823,52 €

15/03/2019
15/03/2022

Aguarda admissibilidade

Taxa comp.
transferida

€

Termo de aceitação
29/03/2018

10/10/2019

MAR20-04-80S3FEAMP-001431

€

75 641,60 €

371 211,57

Comparticipação
transferida
até 15/01/2020

231 956,60

197 163,11

Valor elegível por
submeter [Saldo]

AL

€

MAR2020

Valorização dos Recursos Naturais, Culturais e
Identitários da Praia do Pedrogão

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

29/03/2018

PDR2020-10214- PDR2020-814046127
043479

Requalificação do Mercado de Produtores Locais

Taxa

ou

18/02/2016
18/02/2018

PDR2020
Intervenções de Estabilização de Emergência pósincêndios - freguesias de Coimbrão e União de
freguesias de Monte Real e Carvide

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

222 866,08 €

26 916,45 €

-

€

52 262,31

€

-

0%

87%

51 449,67

€

-

0%

320%

0%
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Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Submetida

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Aprovada (Cont. Fina.)

De acordo com Contrato de Financiamento - máximos aprovados
De acordo com o Relatório Final

data início
conclusão

Inv. Elegível

Taxa

COMPARTICIPAÇÃO

ou

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 15/01/2020

AL

OUTROS APOIOS
HORIZONTE 2020
Candidatura URBAN_WINS

€

104 600,00

100%

€

104 600,00

€

-

€

-

€

78 450,00

493 599,13

€

244 375,00

€

-

-

€

-

-

€

-

Adiantamento

Rota de Sefarad - Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Dialogo Interculturas
Programa PT 08 - ação 2.2 Centro de Diálogo Interculturas de Leiria

€

287 500,00

92%

€

244 375,00

€

249 224,13 €

Em fase de negociação aumento do valor do investimento elegível

FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Reconstrução e reparação de passadiços e paliçadas na Praia do Pedrogão

€

47 500,00

€

-

100%

€

47 500,00

€

-

€

113 467,51

Aguarda aprovação

FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
«Aviso 07-Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável» Plano de Mobilidade e Transportes

0%

€

-

€
Relatório final

«AVISO 21 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 2016» ID: C21.B.356

€

8 701,48

80%

€

6 961,18 €

1 740,30

€
Adiantamento

Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica - PECC 2013-2014
AMLEI_T01 – SS+E – Sinalização Semafórica + Eficiente

Protocolo de colaboração com a CIMRL

€

23 939,18

€

-

AMLEI_T02 - PISCINAS + EFICENTES

Protocolo de colaboração com a CIMRL

€

36 443,03

€

-

€

-

TURISMO DE PORTUGAL
Aprovado em 22/02/2019
Requalificação da Lagoa da Ervedeira P030018

€

295 983,80

90%

€

266 385,42

€

29 598,38

226 707,10 €

69 276,70 €

€

10 000,00

100%

€

10 000,00

€

-

- €

€

-

€

13 937,14

100%

€

13 937,14

€

-

- €

€

-

€

5 412,00

59%

€

3 185,70 €

2 226,30

- €

€

-

Candidatura n.º 90 - Veículo elétrico

€

29 970,18

47%

€

14 000,00 €

15 970,18

- €

€

-

Candidatura n.º 91 - Veículo elétrico

€

29 970,18

47%

€

14 000,00 €

15 970,18

- €

€

-

FUNDO FLORESTAL PERMENENTE
Aprovado em 14/05/2019
Apoio à destruição dos ninhos de vespa velutina 2019
Aprovado
Candidatura 2019-0202-05-0058
Apoio ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais 2019

FUNDO AMBIENTAL
No âmbito do Programa Sê-lo Verde 2019. Contrato financiamento assinado em 28/06/2019
Candidatura n.º 57 “LEIRIA RUN 2019”
No âmbito do Aviso n.º 12381_2019 "3.ª fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração
Pública"
Candidaturas submetidas em 26/09/2019
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