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1. RECEITAS

A 31 de agosto de 2020 a Câmara Municipal de Leiria apresenta €41 281 979,23 de receita total acumulada, dos quais
€37 857 217,69 correspondem a receitas correntes (91,7% do total da receita), €3 407 900,12 correspondem a receitas
de capital (8,3% do total da receita), e €16 861,42 correspondem a outras receitas (0,04% do total da receita).

Receitas Correntes

37 857 217,69

91,7%

Receitas Capital

3 407 900,12

8,3%

Outras Receitas

16 861,42

0,0%

Total da Receita

41 281 979,23

100,0%

A receita total acumulada a 31 de agosto apresentou uma diminuição de 6% (€2 612 275,37) face aos valores de 2019.
Esta diminuição está directamente relacionada com o decréscimo das Receitas correntes, nomeadamente os Impostos
diretos e a Venda de Bens e Serviços Correntes.
Verifica-se uma diminuição das receitas face ao período homólogo, com exceção das receitas de capital que
apresentam um aumento de cerca de 3%.
Evolução da Receita a 31 de agosto de 2020

1.1 Receitas Correntes
Na estrutura das receitas correntes e para o período em análise, são as impostos diretos que maior peso detém com
cerca de 42%, seguindo-se as transferências correntes com 38%. As Venda de Bens e serviços representam 7% da
totalidade das receitas correntes. Por fim, Impostos indiretos - Taxas, multas e outras penalidades – Rendimentos de
Propriedade e as Outras Receitas Correntes, representam cerca de 12%.
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Receitas Correntes
Impostos Diretos

Valor
16 071 659,82 €

42%

1 358 303,05 €

4%

890 440,26 €

2%

2 402 442,88 €

6%

14 419 225,46 €

38%

2 673 664,69 €

7%

Impostos Indiretos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Transferências Correntes
Venda de Bens e Serviços Correntes

41 481,53 €

0,1%

37 857 217,69 €

100%

Outras Receitas Correntes
TOTAL

A receita corrente acumulada,

%

relativa ao período em analise, apresenta uma diminuição de cerca de 6%

(€2 609 517,81) face ao período homólogo de 2019.
Para esta diminuição contribuíram com maior e significativa expressão, a rubrica dos Impostos Diretos, num valor
diferencial de €1 359 258,67 e a Venda de Bens e Serviços Correntes, num valor de €1 940 441,25.
Contrariamente a esta tendência, estão as receitas relativas a Taxas, Multas e Outras Penalidades e Transferências
correntes, todas elas com aumentos face ao período homólogo.
% Receita Corrente a 31 de agosto

Relativamente aos impostos diretos e indiretos, encontra-se refletido nos quadros infra, as oscilações ocorridas face
ao mesmo período dos anos anteriores.
Assim, analisando o quadro, que se refere aos impostos diretos, verifica-se que houve variação negativa das receitas,
nomeadamente de IMI, IMT e Derrama, num total de cerca de 7,8%.
Impostos
Diretos
IMI - Imposto
Municipal
sobre
Imóveis

2017

2018

2019

2020

13 380 877,25 €

14 199 502,30 €

8 720 250,54 €

8 636 340,05 €

IUC - Imposto Único circulação
IMT- Imposto Municipal s/
Transmissão Onerosa de Imóveis

2 572 693,18 €

2 759 609,14 €

2 897 532,97 €

2 959 835,25 €

4 108 669,59 €

7 132 997,57 €

4 257 514,77 €

4 163 202,89 €

Derrama

3 495 130,63 €
18 791,64 €

2 029 085,82 €
247,10 €

1 555 620,21 €
- €

312 281,63 €
- €

23 578 179,29 €

26 121 441,93 €

17 430 918,49 €

16 071 659,82 €

Contribuição Autárquica
TOTAL

4

A rubrica dos impostos indiretos registou um diminuição em cerca de 7% face ao período homólogo, tendo

contribuído mais expressivamente para isso, as rubricas Obras, Publicidade e Outros.
Impostos Indiretos
Mercados e Feiras

2019
29 255,55 €

2020
20 134,57 €

Loteamentos

244 787,10 €

292 077,74 €

Obras

884 016,37 €

820 036,19 €

8 980,10 €

2 476,86 €

10 464,16 €

11 337,66 €

Ocupação Via Pública - Esplanadas
Ocupação Via Pública - Outros
Publicidade

184 122,02 €

163 279,76 €

Verificação Metrológica

35 003,50 €

28 241,38 €

Outros

65 362,20 €

20 718,89 €

TOTAL

1 461 991,00 €

1 358 303,05 €

Relativamente à rubrica taxas, multas e outras penalidades verifica-se um aumento, face ao mesmo período do ano
passado, em cerca de 3%.
Taxas, Multas e Outras Penalidades

Taxas
Multas e Outras Penalidades
TOTAL

2019

2020

747 779,20 €

797 871,97 €

114 066,07 €

92 568,29 €

861 845,27 €

890 440,26 €

Analisando as receitas provenientes de rendimentos de propriedade, verifica-se uma diminuição de 3%.
Rendimentos de Propriedade

Juros
Dividendos
Rendas de Concessão
TOTAL

2019

2020

57 951,38 €

34 508,33 €

6 352,92 €
2 425 006,64 €

2 367 934,55 €

2 489 310,94 €

2 402 442,88 €

Quanto às transferências correntes e analisando o quadro infra, verifica-se um ligeiro aumento de cerca de 7,9%, face
ao mesmo período do ano anterior.
Transferencias Correntes
Fundo de Equilíbrio Financeiro

2019
6 179 000,00 €

2020
6 593 528,00 €

Fundo Social Municipal

1 290 144,00 €

1 290 144,00 €

Participação Variavel no IRS

4 021 744,00 €

4 267 704,00 €

Outros

1 873 801,31 €

2 267 849,46 €

TOTAL

13 364 689,31 €

14 419 225,46 €
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A rubrica, venda de serviços correntes, regista uma diminuição de cerca de 42%, face ao período homólogo. Da análise
do quadro infra, verifica-se que todos os serviços apresentam uma diminuição. Os serviços relacionados com Resíduos
Sólidos e Outros Específicos da autarquia, são os que registam, a diminuição mais expressiva.

Venda de Serviços Correntes

2019

2020

1 343,50 €
392 818,64 €
Serviços - Culturais
286 817,11 €
Serviços - Desportivos
2 159 535,87 €
Serviços - Residuos Sólidos
1 412 561,31 €
Serviços - Outros específicos das Autarquias
351 777,76 €
Serviços - Rendas
Serviços - Recreativos

TOTAL

4 604 854,19 €

- €
12 075,29 €
176 781,97 €
1 694 555,94 €
598 737,40 €
188 091,79 €
2 670 242,39 €

1.2 Receitas de Capital
No cômputo total das receitas de capital, verifica-se uma variação positiva, que decorre do aumento da rubrica
Transferências de Capital.
% Receitas de Capital – Até 31 de agosto

As Transferências de Capital apresentam um aumento de cerca de 3%, directamente relacionado com as receitas
provenientes do Orçamento de Estado, plasmadas no n.º3 do art.35.º da lei n.º 73/2013.

Receitas Capital
Venda Bens Investimento
Transferencias Capital
Ativos Financeiros
Outras Receitas Capital
TOTAL

2017

2018

2019

2020

58 486,00 €

1 578 226,00 €

2 864,82 €

37 687,68 €

2 256 893,39 €

1 795 336,86 €

3 288 721,60 €

3 370 212,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

237,50 €

0,00 €

8 032,25 €

0,00 €

2 315 616,89 €

3 373 562,86 €

3 299 618,67 €

3 407 900,12 €

As receitas próprias, de base local, incluem as receitas oriundas das rubricas de impostos diretos, de impostos
indiretos, de taxa, multas e outras penalidades, de rendimentos de propriedade, a venda de bens e serviços, quer
correntes quer de investimento, os ativos financeiros e outras receitas correntes e de capital.
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A evolução das Receitas Próprias de base local, a 31 de agosto, apresenta-se no seguinte gráfico:
Receitas de Base Local – Até 31 de agosto

Analisando o gráfico, verifica-se que estas receitas, face o período homólogo do ano anterior, registaram uma
diminuição de cerca de 13%. À data de 31 de agosto, o peso das receitas próprias do Município de Leiria no total das
receitas arrecadadas, encontra-se espelhado no gráfico infra.

Peso das Receitas de Base Local no Total das Receitas Arrecadadas - Até 31 de agosto
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2. DESPESAS

A 31 de agosto de 2020, a despesa total paga é de €38 214 384,82, com a seguinte distribuição percentual, 63% são
despesas correntes e 37% são despesas de capital.

Tipologia

Valor

%

Despesa Corrente

24 074 538,79 €

63%

Despesa Capital

14 139 846,03 €

37%

No que diz respeito à despesa comprometida, verifica-se uma despesa total de €89 790 415,66 à qual correspondem,
58% relativos à Despesa corrente e 42% relativos às despesas de capital.

Compromissos Assumidos

Valor

%

Despesa Corrente

52 050 138,09 €

58%

Despesa Capital

37 740 277,57 €

42%

A despesa total paga registou, face ao período homólogo de 2019, uma diminuição em cerca de 16% (€7 139 179,67).
Evolução da Despesa Paga – Até 31 de agosto

2.1 Despesas Correntes
Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços que maior
peso detém, com 33% (€4 785 585,46) e 45% (€6 423 479,55) respectivamente. Seguem-se as transferências correntes
com um peso de 17% (€2 447 916,8) e as outras despesas e os juros e outros encargos, com peso de 3% (€384 821,58)
e 2% (€345 732,87) respectivamente.
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Despesa Corrente
Despesas com o Pessoal
Aquisição Bens e Serviços
Juros e Outros Encargos
Transferencias Correntes
Outras Despesas Correntes
TOTAL

2019
8 813 858,48 €

2020
8 809 338,89 €

13 199 769,30 €

10 809 784,52 €

421 380,20 €

348 784,17 €

3 495 384,71 €

3 632 763,58 €

709 522,26 €

473 867,63 €

26 639 914,95

24 074 538,79

Em 2020, não se verificam quaisquer despesas inerentes a subsídios. Verifica-se que a diminuição da despesa corrente
paga, se relaciona de forma significativa com a diminuição de despesas com Aquisição de Bens e Serviços.
Evolução da Despesa Corrente Paga – Até 31 de agosto

O peso da despesa com pessoal na despesa total da autarquia encontra-se refletido no gráfico infra:
Peso da Despesa com RH na Despesas Total Paga – Até 31 de agosto

22%

23%

77%
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2.2 Despesas Capital
Para a estrutura das despesas de capital, a 31 de agosto de 2020, 64,7% (€9 149 257,17) correspondem a aquisições
de bens de capital , 16,7% (€2 363 578,03), são passivos financeiros e 18,6% (€2 2627 010,83) são transferências de
capital.
Despesas de Capital Pagas – Até 31 de agosto

Do total das transferências de capital, €1 700 558,02 são transferências para as freguesias e €595 020,01, são
transferências para as Instituições Sem Fins Lucrativos. O peso do investimento indirectamente realizado pela
autarquia, através de transferências de capital para as freguesias é cerca de 12% do total da despesa de capital.
Relativamente à diminuição das despesas pagas relativamente a aquisições de bens de capital, são as rubricas de
Edifícios, Habitações e Equipamento Básico que mais contribuíram para o decréscimo.

Aquisição de Bens de Capital

2019

2020

Construções Diversas

5 998 876,31 €

6 349 828,37 €

Edifícios

2 091 406,17 €

1 811 436,84 €

Habitações

412 475,48 €

59 962,08 €

Software e Hardware

158 319,26 €

322 170,08 €

Equipamento Básico

707 971,53 €

193 983,16 €

Outros Investimentos

194 015,37 €

411 876,64 €

9 563 064,12 €

9 149 257,17 €

TOTAL
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O investimento direto realizado pela autarquia tem um peso de cerca de 24% no total da despesa paga.
Investimento Direto – Até 31 de agosto

O grau de financiamento ao investimento mede o peso das receitas provenientes dos fundos municipais de capital no
financiamento do investimento municipal, sendo que à data de 31 de agosto, é de 5,2%.

Fundos Municipais de Capital
(a)
Investimento (PPI)
(b)
Grau de Financiamento ao Investimento (c)

732 608,00
14 139 846,03
5,2%

C = a /b
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3.EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
A 31 de Agosto

2017

2018

Facturas por liquidar

1 222 933,60

Facturas por liquidar / Receita

3%

2019

746 586,86
1%

2020

1 145 343,53

1 507 849,57

3%

4%

Fonte: DGAL - Mapa de Pagamentos em Atraso

O valor verificado em faturas por liquidar, deve-se à elevada quantidade de faturas recepcionadas após o dia de 31 de
agosto, referentes a agosto e que foram lançadas no período a que dizem respeito.
O prazo médio de pagamento do Município de Leiria, de acordo com a DGAL, e tendo em conta a informação relativa
à Prestação de contas de 2019, é de 5 dias.
A Câmara Municipal de Leiria apresentava o seguinte stock da dívida à data de 31 de agosto de 2020:
Capital em dívida a 31/12/2019 Amortizações até 31 de Agosto de
2020
(saldo conta 23)

Capital em dívida

Instituições Financeiras

23 655 317,97

2 627 010,83

21 028 307,14

Total

23 655 317,97

2 627 010,83

21 028 307,14

Considerando o determinado pelo artigo 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e de acordo com a informação
reportada pela DGAL relativa à Prestação de contas de 2019, o limite da dívida total do Município de Leiria para 2020
é de €123 357 167,81.
Divida Total à data da Prestação de contas de 2019
Total da divida a terceiros incluindo
dividas não orçamentais e FAM

SM + AM + SEL + entidades participadas

Divida Total

Dividas não
Orçamentais

FAM

Excluindo dividas não
orçamentais e FAM

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (3) - (4) - (5)

26 934 645

3 029 223

29 963 868

2 045 760

237 324

27 680 784

4. RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS
A Câmara Municipal de Leiria, a 31 de Maio, apresenta a seguinte relação entre as grandes rubricas das receitas e das
despesas:
Recei ta s correntes

37 857 217,69 €

Des pes a s correntes

24 074 538,79 €

Recei ta s de ca pi ta l

3 407 900,12 €

Des pesa s de ca pi ta l

14 139 846,03 €

A poupança corrente à data de 31 de Maio foi de €13 782 678,90.

Poupança Corrente

13 782 678,90 €

=
=

Receita Corrente

37 857 217,69 €

-

Despesa Corrente

24 074 538,79 €
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5. INDICADORES DE GESTÃO

2019
0,97

2020
1,08

TAXA DE POUPANÇA CORRENTE

1,52

1,57

PESO DA DESPESA TOTAL NA RECEITA TOTAL

1,03

0,93

GRAU DE COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS CORRENTES

0,99

0,75

GRAU DE COBERTURA DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA PELOS FUNDOS
AUTÁRQUICOS CORRENTES

0,68

0,24

0,67
0,62
0,38
0,06

0,62
0,57
0,43
0,06

0,59
0,18
0,17

0,21
0,07
0,08

0,22
1,30

0,23
1,38

0,04
0,09
0,43

0,05
0,09
0,34

70,16
15 572,19
148,97
33 062,99

70,13
15 564,20
112,56
24 982,06

TAXA DE COBERTURA DA DESPESA PELA RECEITA

RÁCIO DE ESTRUTURA
(recei ta s correntes – tra nsferênci a s correntes) / (recei ta s correntes)
(recei ta s tota i s - tra ns ferênci a s) / (recei tas tota i s )
(tra nsferênci as tota i s ) / (recei ta s totai s )
(Fundos Muni ci pa i s capi ta l ) / (i nves ti mentos +tra nsferênci a s ca pita l )
RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO
(a morti za ções emprés ti mos + juros emprésti mos ) / (Fundos Muni ci pa i s )
(a morti zações emprésti mos + juros emprés ti mos) / (recei ta tota l )
(a morti za ções emprésti mos + juros emprésti mos) / (des pes a tota l )
INDICADORES DE GESTÃO DE PESSOAL
(despesa de pes soa l ) / (recei ta s correntes )
(Fundos Muni ci pa i s corrente) / (des pes a de pes soa l )
RÁCIOS SOBRE O GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
(Fundos Muni ci pa i s ca pi ta l ) / (i nves ti mento)
(FEDER ca pi ta l ) / (i nves ti mento)
(i nvesti mento) / (recei ta tota l )
OUTROS
(despesa de pes soa l ) / (popul a çã o)
(des pes a de pess oal ) / (km2)
(i nvesti mento) / (popul a çã o)
(i nves ti mento) / (km2)

Face ao exposto, remete-se o presente relatório sobre a situação financeira do Município de Leiria, à data de 31 de agosto, para apreciação na
sessão ordinária da Assembleia Municipal de Setembro de 2020.
Leiria, 11 de Setembro de 2020
O Presidente da Câmara

Gonçalo Lopes
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ANEXO
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Mapa da Execução Orçamental à data de 31 de agosto 2020
Execução até 31 de Agosto

2017

2018

2019

2020

Execução

Execução

Execução

Execução

Parcial Global

RECEITAS CORRENTES
01 IMPOSTOS DIRECTOS

23 576 162,29 26 121 441,93 17 430 918,49 16 071 659,82

02 IMPOSTOS INDIRECTOS

779 003,61

2 044 696,87

1 461 991,00

42%

19%

1 358 303,05

4%

2%

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

1 507 554,73

895 910,20

861 845,27

890 440,26

2%

1%

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

1 713 225,22

2 564 078,43

2 489 310,94

2 402 442,88

6%

3%

12 190 563,50 13 480 148,99 13 364 689,31 14 419 225,46

38%

17%

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

4 516 419,48

5 050 088,42

4 614 105,94

2 673 664,69

7%

3%

114 857,19

69 332,41

243 874,55

41 481,53

0%

0%

44 397 786,02 50 225 697,25 40 466 735,50 37 857 217,69 100%

45%

RECEITAS DE CAPITAL
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

58 486,00

1 578 226,00

2 864,82

37 687,68

1%

0%

2 256 893,39

1 795 336,86

3 288 721,60

3 370 212,44

99%

4%

11 ACTIVOS FINANCEIROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

12 PASSIVOS FINANCEIROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0,00

0%

0%

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
TOTAL GERAL

237,50

0,00

8 032,25

2 315 616,89

3 373 562,86

3 299 618,67

102 404,21

61 851,62

127 900,43

3 407 900,12 100%
16 861,42

0%

4%
0%

38 643 151,39 39 081 558,10 48 995 386,27 42 246 039,16 100%

51%

38 745 555,60 39 143 409,72 49 123 286,70 42 262 900,58 100%

51%

85 458 958,51 92 742 669,83 92 889 640,87 83 528 018,39

100%

DESPESAS CORRENTES
01 DESPESAS COM O PESSOAL
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
05 SUBSÍDIOS
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

8 809 338,89

37%

23%

11 397 986,89 12 367 199,01 13 199 769,30 10 809 784,52

8 298 526,81

8 583 938,86

8 813 858,48

45%

28%

459 718,63

439 129,85

421 380,20

348 784,17

1%

1%

2 763 076,60

2 882 839,75

3 495 384,71

3 632 763,58

15%

10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

949 232,73

678 471,84

709 522,26

473 867,63

2%

23 868 541,66 24 951 579,31 26 639 914,95 24 074 538,79 100%

1%
63%

DESPESAS DE CAPITAL
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

7 873 007,11 11 625 646,66

9 563 064,12

9 149 257,17

65%

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1 749 160,17

1 502 309,63

1 588 526,08

2 363 578,03

17%

6%

237 323,50

177 992,63

118 661,75

0,00

0%

0%

2 869 904,68

2 722 670,46

7 443 397,59

2 627 010,83

19%

7%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

09 ACTIVOS FINANCEIROS
10 PASSIVOS FINANCEIROS
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL

24%

0%

12 729 395,46 16 028 619,38 18 713 649,54 14 139 846,03 100%

37%

36 597 937,12 40 980 198,69 45 353 564,49 38 214 384,82

100%
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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 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.

6) 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: Uma vez que foi desmarcado o dia 20 de março de 2020, para realização da Audiência Final,
aguarda-se marcação de nova data para realização da mesma.
7) 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.
8) 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.
9) 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.
10) 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: Proferida Sentença que absolveu os demandados da instância. O Autor inconformado apresentou
Recurso para o TCA Sul, apresentaremos as respetivas
11) 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.
12) 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 Acórdão pelo TCA Sul que em Decisão Sumária produzida pelo Juiz Relator, que decidiu:
1) Revogar o despacho-saneador na parte em que, com fundamento na incompetência em razão da hierarquia, absolveu
da instância o Estado, representado pelo Ministério Público,
2) Determinar a remessa oficiosa de certidão do processado para o Supremo Tribunal Administrativo, para efeitos de
prossecução da ação quanto ao respetivo pedido (omissão do dever de regulamentar);
3) Revogar o despacho-saneador na parte em que declarou a incompetência em razão da matéria do TAF na parte do
pedido relativo aos Réus Deolinda Pedro de Sousa Antunes, Leiricanal-Instalações Térmicas, Lda., Marfiliz-Sociedade de
Construção Marques e Filhos, Lda. e Fapicentro–Piscinas S.A., absolvendo-os da instância; julgando improcedente esta
excepção, devendo a ação prosseguir no TAF de Leiria também quanto a estes, se a tal nada mais obstar.
4) Custas pelos Recorridos que contra-alegaram.

13) 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.
14) 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.
15) 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.
16) 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.
17) 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.
18) 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.

19) 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: Proferida Sentença pelo TAF de Leiria, que julgou a ação totalmente improcedente, absolvendo,
em consequência, o Município de Leiria do pedido. Mais condenou o Autor (Lis Tiger Club), a sentença transita em 18/09/2020,
após o qual, procederemos à apresentação de requerimento de custas de parte, pelo que posteriormente irá aguardar o
pagamento das respetivas custas de parte.
20) 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.
21) 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 pelo Tribunal Central Administrativo Sul Decisão Liminar que negou provimento ao
recurso interposto pela Meo- Serviços de Comunicação Nacionais, S.A., confirmando assim a sentença recorrida. Tendo a
sentença transitado em julgado, pelo que, apresentámos requerimento de custas de parte no valor de 261,75 € em 22/06/2020,
aguardando-se assim o respetivo pagamento.
22) 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.
23) 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: Proferido despacho Saneador, aguardando-se assim a marcação para realização de audiência de
discussão e julgamento.
24) 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: O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu sentença que julgou improcedente, por não
provada, a impugnação intentada pela REPSOL PORTUGUESA, S.A., mantendo, em consequência, os atos de liquidação
impugnados, com as demais consequências legais, mormente em matéria de custas que ficam a cargo da Impugnante. A Repsol
Portuguesa, S.A. recorreu da Sentença proferida, por assim ser, esta sentença não transitou em julgado.
25) 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.
26) 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: Proferida sentença que julgou a ação totalmente improcedente, absolvendo, em consequência, o
Município de Leiria do pedido. Mais condenou o Autor (Lis Tiger Club) no pagamento das custas.
A presente Sentença é passível de Recurso. Caso a mesma venha a transitar em julgado daremos nota de tal facto a V.ª Ex.ª e
reclamaremos oportunamente, junto do Autor, custas de parte.
27) 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.
28) 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.

29) 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: O Município de Coimbra e AC- Águas de Coimbra EM apresentaram Recurso do Despacho
Saneador/ Sentença, proferido pelo TAF de Leiria (que absolveu dos absolveu da instância 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). Proferido Acórdão pela Seção do Contencioso
Administrativo do Tribunal Central Administrativo Norte conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando a decisão
recorrida e determinando a baixa dos autos ao TAF de Coimbra para prosseguimento dos autos.
30) 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.
31) 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.
32) 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.
33) 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.
34) 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: Proferida Sentença, que julgou o Tribunal materialmente incompetente para dirimir o presente
litígio e, em consequência, absolveu os Réus da instância, não obstante o Autor requereu a remessa do processo para o Tribunal
Competente, in caso Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Apresentámos custa de parte no valor de 255,00 €, pelo que se
aguarda o respetivo pagamento.
35) 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.
36) 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.
37) 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.
38) 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.
39) 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.
40) 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.
41) 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.
42) 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.
43) 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.
44) 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.
45) 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.

46) 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. O Tribunal Central Administrativo Sul proferiu Acórdão por meio do qual negou provimento ao
Recurso interposto por Luís Carreira e confirmou a Sentença recorrida (proferida pelo TAF de Leiria). O TCA Sul condenou,
ainda, Luís Carreira em custas judiciais.
A sentença já transitou em julgado, pelo que, apresentámos respetivas custas de parte no valor de 612,00 €, em 03/07/2020,
aguardando-se assim o respetivo pagamento.
47) 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.
48) 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.

49) 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.

50) 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.
51) 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.
52) 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.

53) 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.
54) 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.
Acórdão hoje prolatado pelo TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL, que, revogando a Sentença proferida em 1ª instância
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria,
a)

julgou procedente o recurso interposto pela SUMA- SERVIÇOS URBANOS e MEIO AMBIENTE S.A.;

b) anulou o ato de adjudicação de 20.12.2017 do Município de Leiria a favor do agrupamento constituído pelas
contrainteressadas Hidurbe - Serviços SA, Luságua - Serviços Ambientais SA e Valoriza – Serviços Medioambientales
SA;
c)

condenou o Município de Leiria a, no âmbito do procedimento adjudicatório de concurso público na modalidade de
concurso limitado por prévia qualificação para Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado
de resíduos urbanos (RU) e de resíduos de construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos
serviços de limpeza urbana no Concelho de Leiria, emitir o ato de adjudicação do contrato a favor do candidato
selecionado e ora Recorrente Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA

d) Com custas a cargo dos Recorridos.
Apresentámos Recurso de Revista para o Supremo Tribunal Administrativo. A Hidurbe - Serviços SA, Luságua - Serviços
Ambientais SA e Valoriza – Serviços Medioambientales SA, recorreu igualmento do Acórdão proferido pelo TCA Sul, aguardandose assim ulteriores tramites processuais.
55) 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, desde 16/05/2018.

56) 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.

57) 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.

58) 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.
59) 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.
60) 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.

61) 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.

62) 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.
63) 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.
64) 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.
65) 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.

66) Providência Cautelar n.º 2418/19.6T8BELRA, 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.

67) 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.

68) 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: Terminada a fase dos articulados, aguardando-se ulteriores trâmites processuais.

69) 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) a correr termos no
Departamento de Investigação e Ação penal- 1ª Seção de Leiria
PARTES:
Queixoso: Município de Leiria
Arguido: Arlindo Lisboa Pereira Moniz
PEDIDO: Condenação do arguido no pagamento de 111.946,76, a título de danos da notificação, acrescida dos respetivos juros
legais, calculados desde da data da notificação do presente pedido de indemnização civil até integral e efetivo pagamento
VALOR DA AÇÃO: 111.946,76 €
ESTADO: Em 20 de janeiro de 2020, deduzimos pedido de Indemnização Civil, aguardando-se ulteriores trâmites processuais.

70) Processo Cautelar n.º 17/20BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES:
Autor: Joaquim António Fernandes e Daniel Monteiro Gregório
Réu: Município de Leiria; Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
Ministério do Planeamento.
Contra-Interessado: Lusicresce- Produção Avícola, Ldª e MEIGAL - CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, SA
Valor da Ação: indeterminado (30.000,01)
PEDIDO:
a) que seja admitido o requerimento cautelar;
b) seja feita na citação das Entidades Requeridas menção ao efeito suspensivo automático dos Atos suspendendo, previsto
no n.º 1 do artigo 12º do CPTA;
c) seja julgada procedente a presente providência cautelar e em consequência, seja decretada a suspensão de eficácia dos
seguintes atos:

i)

Do Despacho da Vereadora do Pelouro das Operações Urbanísticas – Obras Particulares, Loteamento,
Planeamento e Ordenamento do Território, de 26 de outubro de 2018, por competência subdelegada do
Presidente da Câmara, no Processo de ONERED Nº1130/17, em que aprova o Projeto de Arquitetura
submetido pelo proponente no Pedido de Informação Prévia a que se refere o processo IP 4/17, e definidas as
condições para o licenciamento da operação urbanística;

ii)

ii) Da Deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada na sessão de 19 de fevereiro de 2019, com Ata
aprovada em minuta, em que este órgão municipal do Concelho de Leiria, deferiu o pedido da
Contrainteressada Lusicresce, que implica a realização de movimentação de terras em terrenos rústicos sitos
no lugar de Mata e Paiana, União das Freguesias de Marrazes e Barosa e Concelho de Leiria, e aprovou a
minuta de contrato de obras de urbanização a celebrar entre a o Município de Leiria e a Contrainteressada
Lusicresce;

iii)

Do contrato de obras de urbanização celebrado entre o Requerido Município de Leiria e a Contrainteressada
Lusicresce em 11 de março de 2019;

iv)

Do Despacho da Câmara Municipal de Leiria, de 24 de abril de 2019, que aprovou e concedeu o Alvará de
Obras de Construção n.º 190/2019, relativo ao Processo n.º ON/2017/1130, em nome da Contrainteressada
Lusicresce;

v)

Da Decisão Integrada emitida pelo Diretor Regional Adjunto da DRAP-C, de 21 de agosto de 2018, que
autorizou a instalação pecuária requerida pela Contrainteressada Lusicresce, no quadro do procedimento de
concessão de autorização de instalação pecuária n.º 023356/01/C;

vi)

Do Parecer emitido pela APA, em agosto de 2019, no âmbito do procedimento de concessão de autorização de
instalação pecuária n.º 023356/01/C, requerida pela Contrainteressada Meigal;

vii)

Do Parecer emitido pela CCDR-C, em 17 de janeiro de 2018, no âmbito do procedimento de concessão de
autorização de instalação pecuária n.º 023356/01/C, requerida pela Contrainteressada Meigal.
d) Requer-se, ainda, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 84.º do CPTA, que as Entidades
Requeridas juntem aos autos da presente providência cautelar o respetivo processo instrutor.
e) Finalmente, requer-se que, ao abrigo do artigo 17.º da Lei de Ação Popular, ao Município de Leiria seja ordenada a
junção dos processos administrativos que se referem os artigos 24º e 28º da presente petição.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu Sentença, julgando totalmente improcedente
a ação cautelar, recusando, consequentemente, o decretamento das providências cautelares requeridas por Daniel Monteiro
Gregório e Joaquim António Fernandes. A Sentença já transitou em julgado, pelo que solicitámos custas de parte no valor de
489,60 €, aguardando-se o respetivo pagamento.
71) Ação Administrativa n.º 130/20BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES:

Autor: Construções Ponte & Mota, Ldª
Réu: Município de Leiria
Valor da Ação: 591.645,57 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente por provada e, em consequência, o Réu condenado, a reconhecer que:
a) A nulidade das deliberações tomadas em reunião de Câmara de 15 de maio de 1999 e, em 9 de Março de 2006 e, em
consequência dos contratos de permute celebrados:
1- Por escritura pública lavrada no dia 13 de janeiro de 2000, no Primeiro Cartório Notarial de Leiria, denominada
“CEDÊNCIAS DE PARCELAS E PERMUTA”, de folhas oito verso do Livro de Notas, para escrituras diversas número
255- do extinto Primeiro Cartório Notarial de Leiria;
2- Por escritura publica, em 21 de março de 2006 no Cartório Público de Leiria a cargo do Notário António Pedro
Monteiro Correia Tavares onde, a A. declarou permutar o lote 37 sito, em Vale Sepal para o R. Município de Leiria
e, adquiriu daquele o Lote B com a descrição 7564 da 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria da freguesia de
Marrazes, averbada ao seu favor pela Ap. 1 de 17/04/2006 e, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia
com o artigo 8619 e, um valor patrimonial tributário de 248.273,11 por falta de objeto do contrato de permuta
celebrado.
b) Face, à impossibilidade de represtinação natural e, ser entregue, à A. o anterior lote 37 sito, em Vale Sepal; ser o R.
condenado a indemnizar-lhe, os montantes correspondentes ao valor do lote, atualizado, ao lucro cessante e, despesas
com contrato celebrado num montante global de € 591.645,57, Quando assim senão entenda,
c) Condenar o R. no pagamento na diferença económica do valor de mercado do lote com o índice atual de construção e,
valor de mercado com o indicie de construção assegurado acrescida das respetivas despesas suportadas com o imóvel e
que se, fixa no montante global de 346.000,00 €;
d) Tudo acrescido de juros moratórios, até, integral e efetivo pagamento;
e) Nas custas e, procuradoria condigna.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Terminada a fase dos articulados, aguarda-se ulteriores trâmites processuais.
72) Ação Administrativa n.º 429/20.8BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES:
Autor: Fernando de Jesus Gomes
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Isaías Gaspar Ferreira Gomes e mulher Isaltina das Neves Ferreira
Valor da Ação: 5.000,01 €
PEDIDO: que sejam declarados nulos os atos administrativos referidos na P.I. com as legais consequências, ou se assim não se
entender declarados os atos devem ser revogados, quer pela prescrição e/ou abuso de direito, e/ou pela circunstância de tal
ordem de demolição ser contrária a lei, uma vez que o prédio sobre o aqual impende, a ora impugnada ordem de demolição,
encontrar-se devidamente legalizado, porque ter sido contruído de acordo com o projeto aprovando, não havendo assim,
qualquer fundamento, para tal ordem de demolição.
Mais requer a V.Ex.ª considerar o efeito suspensivo da presente impugnação relativamente à ordem de demolição referida,
ordenando a notificação da Câmara Municipal de Leiria de tal ordem de suspensão.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 14/09/2020, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
73) Inquérito n.º 28/19.7PCLRA a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal- 2ª Seção de Leiria
PARTES:
Lesado: Município de Leiria
Réu: Diogo Filipe Próspero Pereira
Valor da Ação: 1.278,25 €

PEDIDO: Ser o Demandado condenado a pagar ao Demandante a quantia de 1.278,25 €, acrescida de juros moratórios à taxa
legal, vencidos e vencidos e vincendos, até integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos pedido de indemnização civil, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
74) Ação Administrativa n.º 239/20.2BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES:
Autor: Mário André de Oliveira Brilhante Pedrosa
Réu: Município de Leiria
Valor da Ação: ---€
PEDIDO: Estando esclarecido que o que o estabelecimento que o interessado explora não é, nem pretende ser uma discoteca,
não sendo portanto exigível a apresentação de licença de utilização de “recintos de espetáculos de natureza não artística”,
solicita-se a V.ªEx.ª o arquivamento dos autos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida sentença favorável ao Município de Leiria. Apresentámos custa de parte no valor de
612,00, aguardando-se o respetivo pagamento.
75) Ação Administrativa n.º 559/20.6BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES:
Autor: Manuel Costa Rita
Réu: Município de Leiria e Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.
Valor da Ação: 20.000,00€
PEDIDO: Que a ação seja considerada procedente por provada, e em consequência ser a Ré condenada:
I
a) A pagar ao A. a indeminização a título de danos morais sofridos e de que virá a sofrer a quantia de € 10.000.
b) A título de danos materiais a fixar conforme se indica, mas que não deverão ser inferiores a €10.000,00.
c) Tudo no montante global de € 20.000,00 acrescido dos juros de mora à taxa legal que se vencerem desde a citação até
efetivo e integral pagamento.
II
Deverá a R. ser ainda condenada a pagar ao Autor o montante que se relega para fixação/liquidação posterior
correspondente Às incapacidades temporais e À incapacidade parcial permanente que vier a ser fixada ao Autor pelo Instituto de
Medicina Legal de acordo com a prudente fórmula sugerida pelo Acordão do STJ, de 05 de Maio de 1994, in Colect. Do STJ, Tomo
II, pág. 86, complementada com a fórmula utilizada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, AC. de 04 de Maio de 1995, in Colect.II,
pág. 23 e demais formas e com os elementos indicados neste articulado (idade à data da queda), bem como os danos morais que
advierem da incapacidade, bem como os danos e todas as despesas associadas, com todos os tratamentos que, como
consequência direta e necessária da queda, tiver feito, fizer ou que vierem mostrar-se necessários no futuro para debelar as
sequelas físicas e psicológicas da queda que não deverá ser inferior como se disse atrás a € 10.000.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Decorre prazo para contestar.

76) Providência Cautelar n.º 972/20.9BELSB a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES:
Autor: José Gabriel Monteiro Gregório (Picheleiro 3)

Réu: Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e Ministério do
Planeamento.
Contrainteressado: Município de Leiria, Lusicresce- Produção Avícola, Ldª, Meigal-Construção e Administração de Propriedades,
S.A.
Valor da Ação: 30.000,01€
PEDIDO: a) que seja admitido o presente requerimento cautelar;
b previsto no n.º 1 do artigo 128º do CPTA;
c) Seja julgada procedente a presente providência cautelar e em consequência, seja decretada a suspensão de eficácia dos
seguintes atos:
i)
Do parecer emitido pela APA, em agosto de 2019, no âmbito do procedimento de concessão de autorização de
instalação pecuária n.º 023356/01/C, requerida pela Contrainteressada Meigal;
ii)
Do parecer emitido pela CCDR-C, em 17 de janeiro de 2018, no âmbito do procedimento de concessão de
autorização de instalação pecuária n.º 023356/01/C, requerida pela Contrainteressada Meigal.
d) Requer-se ainda , nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 8 e do artigo 84º do CPTA, que as entidades requeridas
juntem aos autos da presente providência cautelar o respetivo processo instrutor.
e) Finalmente, requer-se que, ao abrigo do artigo 17º da Lei de Ação Popular, ao Município de Leiria seja ordenada a
junção dos processos administrativos que se referem os artigos 24º e 28º da presente petição inicial.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Oposição em 14/08/2020, aguardando-se assim ulteriores trâmites processuais.
77) Intimação n.º 654/20.1BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES:
Requerente: Ondagulosa, Unipessoal, Ldª
Requerido: Município de Leiria
Valor da Ação: 2.000,00 €
PEDIDO: que a intimação seja julgada procedente e, consequentemente, ser o Município condenado a:
a) Fornecer as informações e passar as certidões melhor identificadas no requerimento e no artigo 8 da presente petição,
sendo que essa resposta do Município deverá ser devidamente fundamentada;
b) Deve ainda o Município requerido ser condenado ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória nos termos do
estabelecido no artigo 829º A do Código Civil, a taxa diária €100,00, desde o décimo dia após o requerimento
apresentado ao Município requerido e até efetivo e integral cumprimento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu Sentença que julgou extinta a instância de
intimação por inutilidade superveniente da lide e indeferiu o pedido de condenação do Município de Leiria no pagamento de
uma sanção pecuniária compulsória, à taxa diária de € 100,00, desde o décimo dia após o requerimento apresentado à edilidade
e até efetivo e integral pagamento. Embora o valor da ação tenha sido fixado em € 30.000,01, para feitos de custas o valor foi
fixado em apenas € 2.000,00. Nos termos da Sentença, as custas são por conta da Entidade Requerida (Município de Leiria), por
ter dado causa à lide, ao não ter emitido a certidão no prazo previsto no artigo 84º-1 do CPA: 10 dias úteis. Ficou demonstrado
que o Município emitiu todos os documentos solicitados pela Requerente (ao contrário ao por si afirmado). A Sentença não
transitou ainda em julgado.
78) Intimação n.º 674/20.6BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES:
Requerente José António Cândido de Oliveira
Requerido: Município de Leiria
Valor da Ação: 5.000,01 €

PEDIDO: a intimação do requerido na entrega de todos os elementos requeridos, no prazo previsto no n.º 1 do artigo 108º do
CPTA, com as consequências previstas no n.º 2, da mesma disposição legal.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença pelo TAF de Leiria que julgou totalmente improcedente e, em consequência,
absolveu o Município de Leiria do pedido. Fixou o valor da causa em €30.000,01 e, para efeitos de custas, em 2.000,00€.
Condenou o Requerente no pagamento da totalidade das custas a que houver lugar. A Sentença é passível de Recurso.
79) Inquérito n.º 153/19.4PCLRA a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal- 2ª Seção de Leiria
PARTES:
Lesado: Município de Leiria
Réus: Tiago André Sousa Duarte e Gincarlo Currito Pezzola
Valor da Ação: 1.931,62 €
PEDIDO: Serem os Demandados condenados a pagar ao Demandante a quantia de 1.931,62 €, acrescida de juros moratórios à
taxa legal, vencidos e vencidos e vincendos, até integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos pedido de indemnização civil, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
80) Inquérito n.º 3485/18.5T9LRA a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal- 2ª Seção de Leiria
PARTES:
Lesado: Município de Leiria
Réu: José Augusto Ferreira Nogueira e Nogueiras-Industrial de Carroçarias, Unipessoal, Ldª
Valor da Ação: PEDIDO: Decorre processo crime por desobediência de incumprimento de demolição de vedação em estrutura metálica.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Junta procuração no processo para acompanhamento do mesmo.
81) Ação Administrativa n.º 480/20.8BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES:
Autora: Albertina da Silva Dias
Réu: Município de Leiria
Contrainteressado: Maria Isabel Dias Gaspar; Maria Helena Anastácio Junqueira de Faria e Rui Ferreira Faria; Rui Sérgio Feliz
Dinis; Henrique Cardoso Pedrosa e Maria Fernanda Henriques Pedrosa; Luís Santos Fernandes e Maria Celina Dias e Paulo
Moreira
Valor da Ação: 30.000,01€
PEDIDO: Deve ser a ação julgada por procedente por provada e, em consequência, intimada a entidade demandada a ordenar e
concretizar a demolição de todas as obras efetuadas pelos proprietários do lote 12 em desconformidade com o projeto
aprovado, designadamente:
- À Sr.ª Maria Isabel Dias Gaspar, residente em Quinta de São Bartolomeu, Lote 12- Fração “A”, r/c Dt.º- Leiria, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a demolição do portão de acesso à garagem no alçado principal e marquise no
alçado posterior, do prédio situado no local acima indicado, bem como a reposição da fração “A”, conforme projeto aprovado e
licenciado em sede do processo de obras n.º 165/87.
- Ao Sr. Rui Ferreira Faria, residente em Quinta de São Bartolomeu, Lote 12- Fração “C”, r/c Dt.º- Leiria, União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a demolição das marquises no alçado principal e posterior da fração “C”, do prédio situado no
local acima indicado, bem como a reposição da fração conforme projeto aprovado e licenciado em sede do processo de obras n.º
165/87.
- Ao Sr. Rui Sérgio Felix Dinis, residente em travessa do Outeiro da Venda, n.º 130, Galego- Colmeias, União de Freguesias de
Colmeias e Memoria, a demolição das marquises no alçado principal e posterior da fração “D”, correspondente ao 1º Dt.º do

prédio situado em Quinta de São Bartolomeu, Lote 12- Leiria, União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, bem como
a reposição da fração conforme projeto aprovado e licenciado em sede do processo de obras n.º 165/87.
- Ao Sr. Henrique Cardoso Pedrosa, residente em Quinta de São Bartolomeu, Lote 12- Fração “F”, 1º Esq.º- Leiria, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a demolição do portão de acesso à garagem no alçado principal, da ampliação do
Hall e da marquise posterior da fração “F”, do prédio situado no local acima indicado, bem como a reposição da fração conforme
projeto aprovado e licenciado em sede do processo de obras n.º 165/87.
- Ao Sr. Luís Santos Fernandes, residente em Quinta de São Bartolomeu, Lote 12- Fração “G”, 2 Dt.º- Leiria, União das freguesias
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a demolição da ampliação do Hall de entrada e marquise no alçado posterior da fração “G”,
do prédio situado no local acima indicado, bem como a reposição da fração conforme projeto aprovado e licenciado em sede do
processo de obras n.º 165/87.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 10/08/2020, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
82) Ação de Processo Comum n.º 923/20.T8STR a correr termos no Juiz 1 do Juízo Central Cível de Santarém do Tribunal
Judicial da Comarca de Santarém
PARTES:
Autora: Suzi Catarina Pereira de Jesus
Réu: Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A. e Município de Leiria
Valor da Ação: € 56.388,44
PEDIDO: Deve ser a ação julgada por procedente por provada e, em consequência serem as RR condenado a:
1. Pagar à A. o valor de € 1.238,12 a título de compensação por danos patrimoniais causados como consequência da
ocorrência dos referidos danos,
2. Pagar à A o valor de € 55.150,32, já deduzido o montante recebido pela A. de € 9849,68, a título de compensação por
danos não patrimoniais, causados como consequência de ocorrência dos referidos danos, correspondendo a quantia de
€ 30.000,00, pelas dores sofridas (danos corporal), a quantia de €35.000,00 pelo desgosto sofrido e alteração do modo
de vida entendendo-se, aqui, a dependência direta entre ambos.
Tudo acrescido dos respetivos juros legais desde a data da citação.
3. A R. deve ainda ser condenada em indemnização a liquidar em execução de sentença, relativamente aos danos não
patrimoniais e patrimoniais da A. que eventualmente venham a ser apurados uma vez que o A. necessita ainda de
cuidados médicos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 28/08/2020, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
83) Ação de Processo Comum n.º 1239/20.8T8LRA a correr termos no Juiz 1 do Juízo Central Cível de Leiria do Tribunal Judicial
da Comarca de Leiria
PARTES:
Autor: Leiriparques- Gestão de Parques, Ldª
Réu: Município de Leiria
Valor da Ação: € 463 742,00
PEDIDO: que seja a ação julgada procedente, por provada, e consequentemente:
1. Ser o Município Réu condenado a reconhecer a Autora como dona e legitima possuidora, à data da expropriação e da
ocupação, da parcela de 3600,80 m2 ocupada para a construção da Rua Dr. Rui Faria que faz a ligação da rotunda de
Santo André à rua do Hospital;
2. Ser o Município condenado a pagar à Autora a título de justa indemnização aos valores atuais, pela expropriação da
referida parcela pela desvalorização da sua parte sobrante, a quantia de € 43 742,00, acrescida dos respetivos juros de
mora, vencidos e vincendos, contados desde a citação até efetivo e integral pagamento.

3.

Ser o Município Réu condenado no pagamento de custas e demais encargos com o processo nos termos legalmente
estabelecidos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Decorre prazo para contestar.

Pombal, 18 de setembro 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 06/01/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Dezembro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 03/02/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Janeiro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 14/04/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Fevereiro no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 22/05/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Março no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 06/07/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Abril no valor de € 3.000,00 euros.
Na data de 20/07/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento do
mês de Maio no valor de € 5.000,00 euros.
Na data de 09/09/2020, foi realizada a transferência relativa ao pagamento de
metade do mês de Junho no valor de € 2.500,00 euros.
Encontram-se por liquidar as prestações referentes a metade do mês de Junho
e aos meses de Julho, Agosto e Setembro 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.
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 11/05/2020 e, novamente, em 16/09/2020, o Tribunal notificou o
Administrador da Insolvência para vir informar qual o valor remanescente,
destinado aos credores, para efeitos de rateio final.
O processo aguarda que seja efectuado o rateio e respectivos pagamentos aos
credores.

Leiria, 18 de Setembro de 2020
Ricardo Macieirinha
Advogado
Cédula Prof.nºl 4879C * NIF 205188443
Responsabilidade Limitada
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REPRESENTAÇÃO EXTERNA
No período em análise no âmbito das suas funções, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, esteve
presente em várias reuniões/sessões, a saber: Reuniões da Câmara Municipal, CIMRL, 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
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 2021. Nesse âmbito, foram
remetidas 62 notificações a solicitar a apresentação dos documentos relevantes para manutenção da
prestação de abono de família para crianças e jovens.
Estágios PEPAL
No seguimento dos procedimentos iniciais terem ficado desertos, devido à inexistência de candidatos
admitidos ou por todos terem sido excluídos, a Direção Geral das Autarquias Locais permitiu a abertura de
novos procedimentos de seleção para colocação de três estagiários no âmbito da candidatura ao PEPAL Programa de Estágios Profissionais na Administração Local. Através do aviso n.º 14/2020, de 20 de janeiro, foi
aberto o procedimento de seleção de três estagiários com a seguinte informação:
Referência

Licenciaturas exigidas

Número
de
Lugares

Unidade Orgânica

Contabilidade ou Contabilidade e
1
Divisão Financeira
Auditoria ou Administração Pública
C
Direito ou Administração Pública
1
Divisão de Auditoria
Engenharia Topográfica ou Engenharia
Divisão de Planeamento,
Geográfica ou Geografia ou
D
1
Ordenamento e Estratégia
Planeamento ou Gestão do Território
Territorial
ou Tecnologias e Gestão Municipal
Foram aplicados os métodos de seleção definidos: avaliação curricular e entrevista individual, encontrando-se
os procedimentos na fase de homologação da lista unitária final, prevendo-se a celebração do contrato de
estágio com efeitos ao dia 1 de outubro de 2020.
No que respeita ao recrutamento importa realçar:
B
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a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

Apoio aos júris dos procedimentos concursais que se encontram a decorrer no âmbito da análise de
quatro reclamações apresentadas em sede de audiência dos interessados, duas no âmbito do
procedimento com a referência PCCR.007.2019 e duas no âmbito do PCCR.011.2019.
Designação, em regime de substituição, da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,
do Chefe da Divisão de Contratação Pública e da Chefe da Divisão de Ação Cultural, Museus e
Turismo.
Elaboração da proposta de deliberação para a reunião da Câmara Municipal de 23 de junho de 2020,
relativa à aprovação do recrutamento, por procedimento concursal, de trabalhadores necessários ao
preenchimento de 10 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria
(Referência PCCR.012/2020 – Assistentes Operacionais – Área de Apoio Geral);
Abertura do Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo
indeterminado, de 10 postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Leiria (PCCR.012/2020).
Abertura do Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo
indeterminado, de 10 postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Leiria (Referência PCCR.012/2020);
PCCR.005/2020 – Assistente Operacional – área de Condutor de Máquinas Pesadas, Veículos
Especiais e Viaturas Ligeiras - Elaboração da minuta de ata provisória relativa aos candidatos
admitidos e excluídos no âmbito do Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista
a ocupação, por tempo indeterminado, de 01 posto de trabalho não ocupado do mapa de pessoal da
Câmara Municipal de Leiria e notificação em sede de audiência prévia os candidatos a excluir;
PCCR.006/2020) – Assistente Operacional – área de Canalizador - Elaboração da minuta de ata
provisória relativa aos candidatos admitidos e excluídos no âmbito do procedimento concursal
comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 01 posto de
trabalho não ocupado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria e notificação em sede de
audiência prévia os candidatos a excluir;
PCCR.007/2020) – Assistente Operacional – área de Eletricista - Elaboração da minuta de ata
provisória relativa aos candidatos admitidos e excluídos no âmbito do procedimento concursal
comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 01 posto de
trabalho não ocupado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria e notificação em sede de
audiência prévia os candidatos a excluir;
PCCR.003/2020) – Assistente Operacional – área de Coveiro - Elaboração da minuta de ata provisória
relativa aos candidatos admitidos e excluídos no âmbito do 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.

Na área do recrutamento, foi efetuado ainda o acolhimento de 19 assistentes técnicos da área administrativa,
9 Assistentes Operacionais da área de atividade de jardineiro, 2 técnicos superiores na área do ambiente e de
uma técnica superior da área de engenharia civil que iniciou funções no Município de Leiria por via da
celebração de acordo de mobilidade interna na categoria, pelo período de 18 meses, na sequência da
aprovação em procedimento de seleção.
Na área da assiduidade, foram desencadeados os procedimentos inerentes ao ingresso de novos
colaboradores, nomeadamente ao seu recenseamento para reconhecimento facial, parametrização dos
respetivos dados no programa de assiduidade e no portal de assiduidade via web, bem como uma breve
formação a cada colaborador sobre o mesmo.
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: 50 informações de carácter técnico-jurídico, 1 atos
administrativos (despachos e deliberações), 10 ofícios e 1 Contrato;
Serviço de Contraordenações: 74 iniciados, 250 movimentados, 53 decisões, 3 execuções judiciais, 1
impugnações judiciais, e 35 coimas pagas.
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Serviço de Execuções Fiscais: 160 citações e notificações e 101 Instauração.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Atividades desenvolvidas, no período em análise, pelos serviços da Divisão Administrativa:
Receita
Emissão de guias de receita de certificados de registos de cidadãos da comunidade europeia

€8.001,00

Emissão e revalidação de cartões de residente

€448,95

Emissão de plantas de localização

€6,32

Serviço de Atendimento ao Público
BUA – Edifício sede
BUA – Loja de cidadão
950
629
Registo de documentos (mail e papel)
Correio electrónico atendimento
Correio electrónico urbanismo
Correio Papel
geral
6114
1693
3340
Entrada de requerimentos urbanismo via plataforma
837
Serviço de Arquivo Administrativo
Informatização de
Transição digital
Total de pedidos ao arquivo
processos
(Digitalizações)
(internos e externos)
7225

1.398 processos (68.068 imagens)

907
562 (internos); 345 (externos)

Acesso online
arquivo.cm-leiria.pt
4.789 (sessões)
119.953 (visualizações)

DIVISÃO DE INFORMÁTICA
No período compreendido entre 15 de junho de 2020 a 11 de setembro de 2020, 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:
 Extensão da rede de dados às novas instalações ocupadas pela equipa da rede cultura 2027
 Alterações e adaptações de vários postos de trabalho, em função da mobilidade interna, do ingresso
de novos trabalhadores e do regresso aos postos de trabalho dos trabalhadores que estiveram em
teletrabalho, garantindo no distanciamento aconselhado para protecção contra o Covid19;
 Suporte técnico à realização de reuniões por videoconferência, com adaptação de postos de trabalho
com sistemas de som e imagem;
 Criação de condições técnicas para acção de formação da AMA, ministrada no estádio municipal,
destinada a funcionários e várias juntas de freguesia e municípios;
 Preparação e apoio na realização da Assembleia Municipal de 26 de junho, que decorreu com
elementos presentes no Teatro Miguel Franco e outros remotamente, todos por videoconferência;
 Participação activa no grupo criado para a modernização administrativa do Município;
 Manutenção das medidas activas de segurança informática para fazer face ao aumento do risco de
ataques, originados pelo facto dos trabalhadores estarem a aceder à rede do município a partir de
locais (redes domésticas e públicas) com baixos níveis de segurança;
 Instalação e parametrização de equipamento para permitir o acesso Wi-fi, gratuito, na Loja de
Cidadão;
 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;
 Reposição da ligação da rede de dados, por fibra óptica, entre os edifícios dos Paços de Concelho e do
Mimo;
 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;
 Suporte contínuo ao funcionamento das aplicações de gestão autárquicas, com a realização de
inúmeras actualizações.
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
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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. Concluídos

Proc. Em curso

Reclamações /
Recursos hierárquicos

Total

Contratação Excluída

0

0

0

0

Contratação de Serviços Sociais e Outros
Serviços Específicos

1

0

0

1

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

Empreitadas

Consulta Prévia

325i

11ii

0

336

iii

17iv

0

39

v

vi

22

18

31

0

49

Concurso Público Nacional

8

15

4

23

Concurso Público Internacional

1

7

1

8

Concurso de Conceção

0

0

0

0

Concurso Limitado por Prévia
Qualificação

0

0

0

0

Ajuste Direto, Regime Simplificado

3

1

0

4

Ajuste Direto, Regime Geral

1vii

1

0

2

Consulta Prévia

5

11

0

16

Concurso Público Nacional

9

20

4

29

Concurso Público Internacional

0

3

0

3

Concurso Limitado por Prévia
Qualificação

0

0

0

0

TOTAL:

510

(i) Inclui, para o período em análise, 2 ajustes diretos - regime simplificado ao abrigo do regime excecional do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março concluídos;
(ii) Inclui, para o período em análise, 1 ajuste direto - regime simplificado ao abrigo do regime excecional do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março em curso;
(iii) Inclui, para o período em análise, 7 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais concluídos, 1 dos quais
ao abrigo do regime excecional do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;
(iii) Inclui, para o período em análise, 5 ajustes diretos ao abrigo de critérios materiais em curso, 1 dos quais
ao abrigo do regime excecional do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;
(iv) Inclui, para o período em análise, 1 consulta prévia ao abrigo de critérios materiais e 1 consulta prévia ao
abrigo de um acordo quadro concluídas;
(v) Inclui, para o período em análise, 2 consultas prévias ao abrigo de critérios materiais, 1 das quais ao abrigo
do regime excecional do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e 1 consulta prévia ao
abrigo de um acordo quadro em curso;
(vi) Inclui, para o período em análise, 1 ajuste direto ao abrigo de critérios materiais concluído.
Neste período foram apresentadas observações (tipo reclamação) em sede de audiência prévia, pelos
seguintes concorrentes:
- «Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Lda.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no
âmbito do procedimento por Concurso Público Internacional n.º 51/2020/DICP - prestação de serviços
para dinamização das atividades de animação e apoio à família (AAAF) do pré-escolar, de
acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e outras;
- «CISEC - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar,
no âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 66/2020/DICP – Aquisição de serviços de
Manutenção técnica do complexo municipal de Piscinas de Leiria, Piscinas Municipais de Maceira e
Piscinas Municipais de Caranguejeira, na modalidade de prestação de serviços contínua;
- «T.J. POMBEIRO, Lda.» - Exposição relativa ao relatório preliminar, no âmbito do procedimento por
Concurso Público n.º 73/2020/DICP – Serviço de dinamização das atividades de animação e apoio à família
do pré-escolar, adiante designadas de AAAF e de acompanhamento do fornecimento de refeições
escolares;
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- «JOÃO JACINTO. TOMÉ, S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no âmbito do procedimento
por Concurso Público n.º 26/2020/DICP - T-55/18 - Reparações das instalações técnicas do Estádio
Municipal de Leiria - 2 lotes;
- «TEIXEIRA PINTO & SOARES S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no âmbito do
procedimento por Concurso Público n.º 36/2020/DICP - T-34/17 – REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO,
RESTAURO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA – LEIRIA;
- «CONTEC – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.» - Reclamação relativa ao relatório preliminar, no âmbito
do procedimento por Concurso Público n.º 50/2020/DICP - T-65/20 - REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO
VIÁRIO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA ZONA URBANA DE LEIRIA;
- «PMT Coordenação e Gestão de Projetos, Unipessoal, Lda.» - Reclamação relativa ao relatório
preliminar, no âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 61/2020/DICP - T-71/20 - ELABORAÇÃO
DE PROJETO DE ECOVIA DO RIO LIS, LEIRIA- MARINHA GRANDE.
No mesmo período, foram, ainda, apresentadas Impugnações administrativas, no ato de adjudicação, pelos
concorrentes:
- «CONTEC – Construção e Engenharia, S.A» - apresentação de impugnação administrativa sobre o ato de
adjudicação do procedimento por Concurso Público n.º 50/2020/DICP – T – 65/2020 - REQUALIFICAÇÃO E
BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO VIÁRIO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA ZONA URBANA DE LEIRIA;
- «CISEC - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.» - apresentação de impugnação administrativa
sobre o ato de adjudicação do procedimento por Concurso Público n.º 66/2020/DICP – Contratação de
serviços de Manutenção Técnica do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Piscinas Municipais de
Maceira e Piscinas Municipais de Caranguejeira, na modalidade de prestação de serviços contínua.
2. Área dos Armazéns e Controlo de Contratos
No que se refere aos armazéns do município, será de salientar, em termos do trabalho desenvolvido neste
período:
- Em relação ao armazém 1, o desencadear de diversos processos de aquisição, por fornecimentos
contínuos;
- A monitorização e execução dos contratos de fornecimento contínuo que se encontram em vigor, a fim
de fazer face às necessidades decorrentes da atividade e/ou intervenção municipal;
- A receção, contagem e arrumação dos artigos de EPI’s e PHL remanescentes da 1.ª vaga de combate ao
COVID-19;
- A realização de todos os procedimentos referentes ao inventário periódico relativo aos meses de Junho,
Julho e Agosto do ano em curso no armazém 1;
- Sem registo de histórico sob inventariação e registo, a favor do armazém 2, atendendo ao estado
pandémico em curso.
UNIDADE DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS

RECURSOS HUMANOS
A) A partir de 1 de julho a ULD acolheu no seu seio uma nova colaboradora, com a categoria e carreira
de assistente técnica, que irá exercer funções nesta Unidade Orgânica.
B) A partir de 1 de agosto a ULD ficou desprovida, por motivos de aposentação, de um técnico superior
que tinha a função primordial de apreciação técnica dos licenciamentos decorrentes desta Unidade
Orgânica.
C) Pese embora a ULD tenha sido capacitada com um assistente técnico, a Unidade Orgânica prossegue
com insuficiência de recursos humanos, permanecendo os seus elementos com a acumulação dos
processos provenientes da ausência de duas funcionárias do mesmo setor no ano anterior,
implicando que trabalhadores da UO se encontrem sobrecarregados para o desempenho das suas
tarefas diárias, sendo agora acumulado com o facto da aposentação referida no item anterior.
D) A ULD disponibilizou um colaborador para fazer parte de júri de procedimentos concursais para
recrutamento de recursos humanos, designadamente para ocupação de um lugar de técnico superior
de solicitadoria na DIJ.
AÇÕES RELEVANTES
A) No período considerado os colaboradores da ULD retomaram, faseadamente, as funções de trabalho
presencial no edifício sede do Município de Leiria.
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No entanto, essa modalidade de funcionamento não alterou a nova forma de atuação dos serviços,
tendo sido dado continuidade aos novos procedimentos internos de desenvolvimento dos
procedimentos da ULD, destacando-se o modo de proceder relativamente às prorrogações de
licenças (de publicidade e ocupação de espaço público) e das notificações aos
requerentes/interessados por via eletrónica.
B) Na sequência da declaração do estado de emergência, foi proferido o Despacho n.º 54/2020
proferido pelo Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Lopes em 23/3/2020, ratificado por deliberação de Câmara
de 31/3/2020, no sentido de isentar do pagamento da taxa de publicidade e ocupação de espaço
público, a partir do mês de abril, inclusive e até final do ano, aos titulares dos estabelecimentos de
comércio e serviços que, por força das medidas implementadas para a contenção da pandemia
COVID-19, foram obrigados a encerrar os mesmos.
Neste contexto, a UO tem tido um procedimento adicional no sentido de informar os munícipes
dessa medida de apoio municipal e de preparação de muitas propostas de isenção de taxas
provenientes dos pedidos apresentados pelos interessados.
C) No período considerado a ULD deu continuidade à implementação da medida de apoio aos
estabelecimentos de restauração e bebidas, garantindo, até ao final do ano, a utilização de espaços
públicos para instalação de esplanadas em segurança, tendo sido desenvolvidos pela UO todos os
procedimentos necessários à sua execução.
D) A UO prosseguiu com a sua participação semanal no programa "Viva Leiria" que finalizou em 31 de
agosto, cuja tarefa consistia na verificação, como elemento de júri, da regularidade da realização de
um concurso publicitário com atribuição de prémios por sorteio.
E) A UO continua em colaboração com a DIPOET para o desenvolvimento de um levantamento de
informação da rede viária, passeios, sinalética e publicidade para levantamento georeferenciado –
património.
DESEMPENHO DE ATIVIDADES – 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

16

60 a)

7

13

49

27 b)

Registo de
pedidos de
renovação/
Prorrogaçõe
s

114

0

0

0

0

0

Espetáculos e Divertimentos Públicos
Recinto
Improvis./Diversão
Provis

Recinto
Itinerante

Prova
Desportiva

Licença
Especial
Ruído

Autorizações
Fogo

8

2

0

3

9

0

0

0

0

0

0

0

a) Sendo 49 relativas a “Esplanadas Covid”
b) Sendo 7 relativos ao selo “Safe & Clean”
RECEITA – A Unidade Orgânica gerou, através das várias áreas de atuação, um total de receita de €108.602,67,
conforme seguinte discriminação:
Valor cobrado
Origem da receita
(em €)
Emissão/prorrogação de alvarás de licenciamento de publicidade
Licenciamento de ocupação de espaço do domínio público
Municipal
Alvarás de licenciamentos vários (Recinto Diversão Provisória,
Recinto Improvisado, Recinto Itinerante, Provas Desportivas)

93.914,19
6.001,39
172,38

Alvarás de licença especial de ruído

617,84

Licenças de táxi

299,18

Certidões de ciclomotores

263,69

RJACSR

7.334,00

Alojamento Local

0,00
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DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO
SECRETAR IA DE APOIO ADM INIS TRATIVO
- Inserção de processos no sistema de gestão documental com vista à sua desmaterialização:
o Digitalização e Inserção de documentos dos processos, na aplicação SIGMA-OBM referente aos anos
de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- Implementação e consolidação de fluxos/circuitos na aplicação SIGMA-OBM e SIGMA-PCE com vista a
maior celeridade dos processos e concentração da informação;
- Análise aos documentos de despesa provenientes das Juntas de freguesia no âmbito da delegação de
competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo).
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Acompanhamento de Coordenação de Segurança de Obras Municipais, Fiscalização de Obras
- T-54/2015 - Execução de Infraestruturas para os Acessos Mecânicos ao Castelo de Leiria, UF de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes;
- T-31/2016 – Execução de Infraestruturas do Sistema Viário da Av. Nossa Senhora de Fátima e Av. General
Humberto Delgado, UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T – 76/16 - Reabilitação do Percurso Polis – Leiria (Fase I);
- T – 64/17 Requalificação da EM 531 , Freguesia da Bajouca;
- T -20/17 – Requalificação do Edifício do Mercado Municipal de Leiria: Mercado Poente, UF de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes;
- T -25 /17 – Construção do Pavilhão Municipal Inclusivo de Cortes UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T -36/17 - Requalificação da EM 593 – Santa Catarina da Serra/Quinta do Salgueiro, União das
Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça;
- T-01/2018 - Requalificação Urbana do Núcleo Amuralhado, Castelo e Envolvente - Edificado e espaço Público,
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T-40/18 - Contrato de Conservação e Manutenção de Vias Municipais no Concelho de Leiria;
- T - 50/18 - Elaboração de estudos e projetos para a execução de arruamento de ligação da Quinta dos Maristas
a Casal dos Matos UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
- T- 15/2019 - Lote 5: Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos na Freguesia de Maceira, União das
Freguesias de Parceiros e Azoia e União das Freguesias de Marrazes e Barosa;
- T – 19/19 - Requalificação dos passeios na rua das Fontainhas, freguesia de Amor;
- T-21/19 - Beneficiação dos passadiços em madeira de acesso ao areal da praia do Pedrogão, Freguesia
do Coimbrão;
- T – 25/19 – Substituição da Pista de Atletismo do estádio Municipal de Leiria, UF de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes;
- T - 45/19 - Trabalhos de substituição de cobertura e diversas reparações no pavilhão desportivo municipal de
Maceira, Freguesia da Maceira;
- T - 47/19 - Requalificação da rua 13 de Maio – Lagoa, Freguesia do Arrabal;
- T48/19 – Estabilização das Margens da Ribeira do Amparo e Controlo de Sedimentação, União de Freguesias de
Marrazes e Barosa;
- 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 de Parceiros e Azoia;
- T – 02/20 - Colocação de guardas metálicas de proteção rodoviária em diversos locais do Concelho de Leiria;
- T - 6/20 - Execução de muro de gavião na envolvente da urbanização Belo Horizonte - UF Marrazes e Barosa;
- T-08/2020 - Requalificação de bermas e valetas na CM 1218 na Freguesia de Caranguejeira e União das
Freguesias de Colmeias e Memória;
- T - 9/20 - Requalificação da rua do Barracão e rua das Lavegadas , UF de Colmeias e Memória;
- T - 10/20 - Reconversão de edifício escolar para centro de artes em Arrabal, Freguesia do Arrabal;
- T – 13/20 – Requalificação e beneficiação do parque de estacionamento nascente do Mercado da Maceira,
Freguesia da Maceira;
- T- 15/20 - Requalificação da Rua Vale São João na localidade de Canais, freguesia de Caranguejeira;
- T-28/20 – Reabilitação das Instalações Sanitárias de Pedrogão , freguesia de Coimbrão;
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-

T - 31/20 - Execução de drenagem pluvial, União de freguesias de Monte Real e Carvide;
T - 32/20 - Estabilização de talude na rua do Lapedo, União de freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista;
T - 34/20 - Execução de marcações rodoviárias com pintura a quente em spray plástico e termoplástico nas vias
municipais;
T - 40/20 - Reforço de fundações e de escoramento - Casa dos Pintores e edifícios e arruamentos adjacentes, UF
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T - 41/20 - Requalificação da rua Campo da bola na localidade de Boa Vista, UF de Santa Eufémia e Boa Vista;
T-42/20 - Adaptação de EB1 de Vale da Rosa a depósito do Museu de Leiria, na localidade de Vale da Rosa,
Freguesia de Caranguejeira;
T - 45/20 - Requalificação da rua Nossa Senhora da Piedade, UF Colmeias e Memória;
T - 47/20 - Reabilitação do Agro Museu, UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa;
T - 49/20 - Desobstrução do lago do Jardim da Almuinha e trabalhos acessórios, UF Marrazes e Barosa;
T - 53/20 - Substituição de caixilharias nas habitações e trabalhos diversos no bairro social da Cova das Faias,
União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista;
T - 65/20 - Arruamentos de Leiria UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T - 68/20 - Requalificação da rotunda D. Dinis e rua Dr. João Soares (até à rua Afonso Lopes Vieira) - fase 1, UF
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T - 69/20 - Execução de muro de suporte de terras em gabiões na rua principal das Cavadas , Freguesia do
Coimbrão;
T - 75/20 - Conservação e Manutenção das Vias Municipais;
T - 76/20 - Trabalhos diversos no espaço afeto à feira dos 09 e dos 24 na localidade de Memória, UF de Colmeias
e Memória;
T – 78/20 – Execução de requalificação de coletor de águas pluviais sito em Estrada da Ribeira , UF de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes;
T - 81/20 - Execução de Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) em vários locais no Concelho de Leiria.

Preparação e lançamento de Prestações de Serviços
- T-77/20-Recuperação de colunas e substituição de luminárias para iluminação do areal da Praia de
Pedrógão – €25.000,00;
- T-79/20 -Assistência Técnica especial à execução da obra do pavilhão Municipal inclusivo de Cortes, UF
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - €16.200,00;
- T-80/20 - Estabilização de talude na rua do lapedo – UF de Santa Eufémia e Boa Vista – Serviços de
arqueologia - €4.750,00;
- T- 84/20- Aquisição de serviços para montagem de equipamentos de conforto térmico em habitações
do bairro social de Integração – União de Freguesias de Marrazes e Barosa - €2.175,00;
- T 91/20 - Fornecimento e aplicação de estrutura amovível para apoio da arte xávega na praia do
Pedrógão, Freguesia do Coimbrão - €4.900,00;
- T-92/20 - Extensão do Parque Verde da encosta do Castelo - atualização do projeto de execução €14.880,00;
- T - 95/20 - Avaliação e monitorização estrutural do núcleo amuralhado, castelo e envolventes;
- T-97/20 - Elaboração de ensaios a materiais existentes no bloco 2 do Mercado Municipal de Leiria para
identificação de vestígios de amianto - €3.000,00.
Preparação e lançamento de empreitadas:
- T-55/20 – Requalificação das Salinas da Junqueira, UF de Monte Redondo e Carreira-€300.000,00;
- T-61/20 - Reformulação do entroncamento da EM349-1 com a Rua Central - Casal dos Claros, Freguesia
de Amor;
- T - 65/20 - Requalificação e beneficiação do pavimento viário de diversos arruamentos na zona urbana de Leiria;
- T-74/2020 - Requalificação da Rua dos Covões, na localidade de Pedrome – União de freguesias de Santa
Catarina da Serra e Chainça;
- T - 75/20 - Conservação e Manutenção das Vias Municipais - €347.398,75;
- T - 76/20 - Trabalhos diversos no espaço afeto à feira dos 09 e dos 24 na localidade de Memória, UF de Colmeias
e Memória - €24.500,00;

8

-

T-78/2020- Trabalhos de remodelação e ampliação do Canil Municipal, UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
- €23.800,00;
T - 81/20 - Execução de Lombas Redutoras de Velocidade(LRV) em vários locais no Concelho de Leiria –
€9.900,00;
T-82/20 – Remoção de Fibrocimento com Amianto em Edifícios Escolares do Concelho de Leiria€417.810,00;
T- 83/20 - Trabalhos diversos no edifício do Centro Cívico de Leiria, edifício da Biblioteca Municipal Afonso Lopes
Vieira e edifício do antigo Banco de Portugal, UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes-€139.161,00;
T – 85/20- Implementação de medidas de acalmia de tráfego em diversos locais do concelho de Leiria€28.400,00;
T - 88/20 – Programa Renovar Leiria – Trabalhos diversos em pavimentos pétreos para melhoria das
acessibilidades na Avenida Cultura Urbana, UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes-€95.229,14;
T- 89/20 - Reforço da rede de rega no percurso pedonal no troço da "Ponte Bar" aos Bombeiros
Municipais de Leiria – €9.754,86;
T- 90/20 Execução de pinturas em muros e gradeamentos em diversos locais da cidade e instalação de
mobiliário Urbano;
T- 93/20 Requalificação do Parque Infantil da Lagoa da Ervideira - Freguesia de Coimbrão;
T - 94/20 Empreitada de trabalhos de reparações de construção civil no Estádio Municipal de Leiria €249.633,90;
T - 96/20 Requalificação e Beneficiação da rua da restauração na localidade de Alcogulhe - União das
Freguesias de Parceiros e Azoia;
T- 98/20 - Substituição de sistema de produção de águas quentes sanitárias no Pavilhão Desportivo de
Souto da Carpalhosa, UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa - €9.613,83;
T - 99/20-Arranjo do acesso as garagens do Lote 58 e 59 e parte do passeio da Travessa dos Carapinhas – Praia
do Pedrogão – Freguesia do Coimbrão - €20.280,00;
T- 100/20 Reparação da cobertura da torre sul do Teatro José Lúcio da Silva, UF de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes.

Outros:
- Cinema de Monte Real - Levantamento, quantificação e cotação dos trabalhos a realizar;
- Elaboração de Medições e Orçamento para o projeto de requalificação do centro de interpretação ambiental (CIA)
– Início de preparação do processo;
- Elaboração de medições e orçamento para requalificação do edifício EDP para futura receção do centro associativo
provisório. Início da preparação do processo;
- Elaboração de desenho CAD e orçamentação para repavimentação do troço de via na rua da Bidoeira troço de
ligação entra a estrada Municipal 533 e a estrada entre a Charneca do Nicho e o Souto da Carpalhosa. Início da
preparação do processo;
- Elaboração de desenho CAD e quantificação dos trabalhos para o arranjo urbanístico a realizar no espaço entre o
ALDI e o PINGO DOCE, Traseira do quiosque e o posto de transformação. Início da preparação do processo;
- Verificação das anomalias identificadas no Museu de Leiria análise de possíveis soluções;
- Articulação de validação de cadastros pelas respetivas entidades relativamente aos cadastros realizados pela
Municipia (AHA – fase 3 e Rua DJACS) no âmbito da prestação de serviços (T1/20);
- Elaboração de template para informação técnica de trabalhos complementares e início de elaboração de template
para informação técnica de serviços complementares.
DIVISÃO DE PROJETOS
Elaboração, acompanhamento e coordenação dos seguintes projetos
- 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;
- 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), articulação com a EDP;
- T-43/15 - Projeto de Requalificação do Núcleo Amuralhado do Castelo de Leiria-solicitação de parecer
DRCC;
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-

-

-

-

-

T-60/16 - Requalificação do sistema viário da Av. Heróis de Angola: desenvolvimento e
acompanhamento dos Projectos de Execução – atualização de topografia, acompanhamento dos
projetos de execução, eventuais alterações ao projeto;
T-34/17 - Villa Portela - Aprovação do Projeto de execução e acompanhamento do procedimento para
empreitada;
T-01/18 - 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-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), a parecer da DIAS;
T-43/18 e T-44/18 - Ampliação e Requalificação dos 2 postos da GNR (alterações): aguardam-se
pareceres finais do MAI; Elaboração de tabela síntese/elementos instrutórios dos projetos entregues.
Processo gráfico para divisão jurídica;
T-57/18 - Elaboração de Estudos e Projetos para as intersecções rodoviárias: Regueira de Pontes,
Barosa e Ortigosa, pareceres do Instituto de Estradas de Portugal, EDP e Pluviais – pedido de parecer
(EDP), Plataforma SIRJUE;
T-59/18 – OP 2019/20 | Proposta 21| ID 284 | Reconversão da Antiga Escola Primária de Monte Real em
Biblioteca – Relatório de Caracterização e Diagnóstico – Projeto de arquitetura (em Curso);
T-43/19 - Elaboração do projeto de Arquitetura de Interiores do Espaço "Black-Box" a instalar no
edifício "O Paço" – Leiria. Projeto base em parecer interno;
T-56/19- Projeto de Adaptação Pedonal e Automóvel (mobilidade) no largo da Sé – Leiria; Projeto Base
em desenvolvimento;
T-71/19 – Projecto de execução de Espaço de Lazer Intergeracional – em Estudo Prévio;
T-61/19 - Elaboração do projeto de Requalificação da Rua Nossa Senhora da Encarnação, avaliação de
Estudo Prévio;
T-62/19 - Projetos de Requalificação das Ruas da Restauração e Dr. António da C. Santos, avaliação de
Estudo Prévio;
T-65/19 - Requalificação de 33 habitações sociais. Análise dos relatórios entregues para viabilidade da fase
seguinte (projeto);
T -66/19 – Requalificação da Cooperativa Agrícola de Leiria – processo de aprovação do Estudo Prévio.
Estudo para utilização do piso -1 para Arquivo Municipal;
T-69/19 - Elaboração de projetos para ciclovia na margem direita da E.N. 109-9, troço Km 0,390 ao Km
1480: proposta de alteração;
T-5/20 - Execução de Projetos de Arquitetura e Especialidades de Unidades de Saúde Familiar:
Parceiros, Bidoeira de Cima e Amor. Parceiros é prioritário. Pedido de pareceres: BA5, ANACOM e ARS;
T-20/20 - Revisão de projeto do Centro Escolar dos Marrazes – Leiria;
T-35/20 Reabilitação do Percurso Polis (Fase 2): Entrega de Estudo Prévio;
T-37/20 - Requalificação do Conjunto Urbano das Instalações da Antiga Adega Cooperativa das Cortes:
em procedimento;
T-38/20 - Projetos complementares ao Sistema Urbano do Eixo Comercial e Envolvente da Av. Heróis
de Angola – gestão de projeto interno (desenho urbano) e externo;
T-39/2020 – Elaboração do Projeto do Centro de Recolha Oficial de Animais de Leiria e acesso viário,
UF de Santa Eufémia e Boa Vista;
T-43/20 - Consultadoria Técnica e Assessoria para a obra do Parque nos Lugares de Porto Moniz e de
St.ª Clara, Parceiros;
T-44/20 Elaboração do projeto de execução do interior do Edifício das Finanças - TOPO NORTE DO
ESTÁDIO – Aguarda-se parecer da AT;
T-46/20 – Eficiência Energética em Bairros Sociais do Concelho de Leiria;
T-50/20 OP19/20, Proposta 11 | Projeto de Execução de Jardim e Espaço de Lazer, em Telheiro, Leiria;
T-54/20 – Campanha de ensaios para avaliação das propriedades mecânicas dos materiais existentes
no Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria;
T-59/20 - Atualização do Projeto de Execução: “ITI Arranjos Exteriores da Área Envolvente ao Castelo e
Principais Acessos (Largo de São Pedro)” – Em processo de aprovação de Projeto de Execução e
procedimento de empreitada para futura R. Câmara;
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T-71/20 – Elaboração de projeto da EcoVia-Pamus, Leiria – Marinha Grande (apoio em plantas de
localização) e procedimento de concurso público c7critérios de adjudicação;
T-73/20 - Projeto de Execução do Pavilhão Desportivo do Centro Escolar de Marrazes – Análise da fase
de anteprojeto – pedido de parecer;
T-87/2020 – Campanha de ensaios para avaliação das propriedades mecânicas dos materiais
existentes na Torre Nascente do Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria - €10.915,00.

Orçamento Participativo
Monitorização dos ciclos de 2017/18 e 2018/19 e 19/20, elaboração de projetos e envio dos projetos
para as J. Freguesia que desenvolverão os restantes procedimentos e especialidades;
- Execução da Tabela Provisoria de Propostas do OP 2020/21 – análise de 39 propostas;
-

-

-

Outros Projetos relevantes
Av. Heróis de Angola – intervenção âmbito Covid – projeto e acompanhamento dos concursos para aquisição
de mobiliário urbano;
Monitorização da Rede Portugal Participa;
Edição de polígonos de “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” na plataforma SIG;
Alteração de desenhos de pormenor para concurso de “Alteração de DECK pavimento, Fonte Quente –
POLIS”. Solicitado pela DIMC;
Estudo para hortas urbanas em Parceiros e Marrazes;
DOSSIER “ACES - PSP” - Edição dos polígonos das diversas parcelas dos terrenos da Prisão Escola, para
futura ampliação do Centro Saúde Gorjão Henriques e futuras Instalações do Comando Distrital da PSP
de Leiria;
Mercado de Levante da Praia do Pedrogão - Apoio à Divisão de Desenvolvimento Económico.

9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
Valor em Euros

-

6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

ADM ADRS

CP

Edifícios
2019 8 514, 9 454,
2020

CPN

ADRS

CP

CPN

Espaço Público
2 403 10 430

1 073

AD

ADRS

CP

CPN

Rede Viária
15 285

1 272

213 32 1 127 9 754, 326 27 95 230 344 93 9 900, 52 120 8 115

AD - Ajuste Direto; CP - Consulta Prévia; CPN - Concurso Público Normal
E - Empreitada; P - Projeto; S - Serviço
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Gráfico 1 – Valor adjudicado de empreitadas e prestações de serviços, entre Janeiro e Junho de 2020, por
tipologia de uso e tipo de procedimento, e comparação com o período homólogo do ano transato.

2 500 000,00

2 377 302,97

2 335 781,74

2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00 368 734,00
103 500,00 35 915,00

31 080,00 31 443,69 9 925,00

0,00
E

S
AD

E

S
ADRS

E

P
CP

S

E
CPN

Total
AD - Ajuste Direto; CP - Consulta Prévia; CPN - Concurso Público Normal
E - Empreitada; P - Projeto; S - Serviço

Gráfico 2 – Valor dos processos tramitados, entre Janeiro e Junho de 2020, por tipo de contrato e tipologia de
processo (empreitada, prestação de serviços e projeto)
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
- Análise e parecer técnico de processos de obras particulares e de Loteamento solicitados pelo DPGU;
- Análise e parecer técnico sobre pedidos de ocupação da via pública e avaliação dos Projetos de Sinalização
Temporária, referentes a:
o Entidades Publicas;
o Empreitadas Municipais;
o 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 das peças de procedimento dos seguintes procedimentos concursais:
o Ajuste direto com consulta preliminar, para fornecimento do serviço de pagamento nas Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada em Leiria por aplicação VIA VERDE ESTACIONAR;
o T-86/2020 – Criação de Via partilhada com inscrição no pavimento de símbolos e caracteres alusivos a
marcas rodoviárias em diversas vias na zona urbana de Leiria - €53.637,00;
- Preparação de procedimento para Estabelecimento de parceria para reforço da Rede de Mobilidade
Elétrica entre a MOBIE e o Município Leiria para instalação de HUB de carregamento para veículos
elétricos no território;
- Acompanhamento técnico e fiscalização de empreitada e serviços:
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Contratação do Serviço Público de Transporte de Passageiros da Cidade de Leiria (MOBILIS);
T-34/2020 - Execução de Sinalização Horizontal com Pintura a Quente em Spray plástico e Termoplástico
nas Vias Municipais do Concelho;
Ajuste direto com consulta preliminar, para fornecimento e instalação de equipamento de semaforização
de controlo do tráfego para a requalificação dos sistemas de sinalização automática luminosa existentes
na Avenida Marquês de Pombal, Leiria;
Contratação dos Serviços de Fiscalização dos Parques de Estacionamento à Superfície na Zona Urbana A, C
e PC, de Apoio a Eventos de Segurança e vigilância de Mercados, Fiscalização de Obras e Emissão de
Parecer Prévio Vinculativo na Realização de Eventos do Município de Leiria;
Contrato de fornecimento de serviço de pagamento de estacionamento nas Zonas de Estacionamento de
Duração Limitada em Leiria por Aplicação Eletrónica PAYSIMPLEX;
Ajuste direto com consulta preliminar, para fornecimento e instalação de equipamento de Gestão do
Parque de estacionamento O PAÇO;
Apoio técnico de empreitadas do ML, no âmbito da avaliação rodoviária, Segurança Rodoviária e
Acessibilidades, nomeadamente, no período considerado:
T-31/16 – Empreitada para a Execução de Infraestruturas do Sistema Viário Nossa Senhora de Fátima e Av.
General Humberto Delgado;
T-60/16 – Elaboração dos Projetos de Execução das Infraestruturas do Sistema Urbano do Eixo Comercial
e envolvente da Av. Heróis de Angola, União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T-72/16 – Requalificação da Rua Dr. José Alves Correia da Silva, União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes;
T-64/17 – Requalificação da EM 531-Freguesia da Bajouca;
T-02/20 – Colocação de Guardas Metálicas de Proteção Rodoviária em Diversos Locais do Concelho de
Leiria;
T -49/18 – Requalificação da Av. Da Comunidade europeia e Reformulação do Entroncamento entre a Av.
E a Rua da Esperança, União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T – 15/19 - Requalificação e Beneficiação de diversos Arruamentos no Concelho de Leiria (lote 5);
T-33/19 – Elaboração de Estudos e Projetos de Requalificação da EN 356-2 no Troço compreendido entre
a rotunda de acesso a A8 na Guimarota e Localidade de Amoreira, no limite do Concelho – Cortes, União
de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
T-61/19 – Elaboração de Projetos de Requalificação da Rua Nossa Sr.ª de Fátima, União de Freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
Acompanhamento técnico e fiscalização na instalação de Mupis no âmbito do “Contrato de Concessão de
Uso Privativo do Domínio Público do Município de Leiria para Instalação e Exploração Publicitária de
Mobilidade Urbano”;
Gestão do contrato do serviço público de transporte de passageiros da Cidade de Leiria ‘MOBILIS’;
Gestão e Manutenção do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana e Parque de Estacionamento
da Fonte Quente.
Estacionamento Tarifado à Superfície – Parcómetros – Gestão e levantamento de receita diária:
Análise e atualização de rendas e tarifários, nos seguintes parques:
Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa e Zona B de estacionamento de duração Limitada;
Parque de Estacionamento Santo Agostinho;
O Parque de Estacionamento O Paço;
O Parque de Estacionamento Maringá;
- Gestão do contrato de prestação de serviços da PSP;
- Reuniões de Trabalho com a PSP 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
DI VISÃO DE MANUTE NÇÃ O E CO NSERVAÇÃ O
Set o r d e Má q ui na s e Vi at ur a s
- Gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de Viaturas do Município de Leiria;
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Destacam-se os transportes solicitados pela Divisão de Recursos Humanos (juntas médicas) e
transportes efetuados ao serviço do Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação;
DI VISÃO DE MANUTE NÇÃ O E CO NSERVAÇÃ O
Set o r d e O f ic i n a s (C ar pi nt ar i a, Se r r al ha ri a, E l et r ic i da de e C an al i zaç ão )
Realização de diversos trabalhos para a conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e
jardim-de-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-de-infância e vários serviços de apoio a edifícios municipais;
As oficinas de Carpintaria e de Serralharia executam vários serviços no edifício sede da Câmara
Municipal de Leiria, parques infantis, zonas pedonais, escolas e outros edifícios públicos;
A oficina de Eventos deu apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na realização dos
eventos e/ou exposições. Este setor também dá apoio nos transportes e mudanças de mobiliário e
equipamentos solicitados por vários sectores do Município, a l é m do ap oi o n a l i m p e za d e
ber m a s e p as s e i o s na z o n a urb a n a .
DI VISÃO DE MANUTE NÇÃ O E CO NSERVAÇÃ O
Set o r d e C o ns e r v aç ã o de V ia s e O br as d e Art e
Manutenção de calçadas e vias municipais, incidindo maioritariamente os trabalhos nas freguesias de
Leiria e Marrazes;
Limpeza de vias municipais;
Manutenção de sinalização vertical e horizontal de trânsito em várias freguesias;
Semipenetração, incidindo-se os trabalhos na União de freguesias de:
o Rua da Mata, Casais da Bidoeira (Bidoeira de Cima);
o Rua Principal, Pêga (Bidoeira de Cima);
o Rua S. João, Vale da Garcia (Santa Eufémia);
o Rua do Petróleo, Mata, (Milagres);
o Rua Campos do Liz, Coimbrão (Coimbrão);
o Beco das Clemências (Coimbrão);
o Rua das Indústrias, Maceira (Maceira);
o Rua do Rio Lis, Carreira (Carreira);
o Estrada da Junqueira, Carreira (Carreira);
Conservação de Edifícios:
o Reparação de colector de águas pluviais em S. Romão (Pousos), Planalto (Marrazes) e Quinta
de Santo António (Marrazes);
o Reposição de vedação na Rua Eng.º João Manuel Belo Rodeia, Planalto (Marrazes);
o Recolocação de tampas no Largo do Papa (Leiria);
o Construção de maciço para estação de amarração no Largo do Papa (Leiria);
o Reparação de floreira na Rua Cónego J. Ferreira Lacerda, Quinta da Matinha (Marrazes);
o Pintura de maciços na zona contígua à ponte do Arrabalde (Leiria);
o Colocação de maciços junto ao Jardim-de-Infância (Regueira de Pontes).

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.
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Fiscalizou a intervenção de prestadores de serviço de manutenção no âmbito do Concurso Público n.º
59/2019 – Prestação de Serviços para a Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Sistemas de Rega do
Jardim da Almoinha Grande.
A Unidade de Espaços Verdes elaborou o procedimento para o novo procedimento de prestação de serviço de
Manutenção e Conservação de Espaços Verdes Públicos, no Concelho de Leiria, incluindo podas, Concurso
Público Nacional n.º 70/2020.
Procedeu-se ao abate dos seguintes exemplares arbóreos (totalizando 2 exemplares):
1 Acer negundo - Bairro Almuinhas (seco)
1 Acer negundo – Sismaria (seco)
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 – 6 788 unidades
• Arbustos fornecidos – 1 681 unidades
• Árvores fornecidas – 16 unidades
• Composto – fornecidos cerca de 22 m3
• Ornamentações – foram solicitadas 6 ornamentações com mobilização de 104 vasos/árvores
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.
Reflorir as Esplanadas de Leiria – Programa de Embelezamento Urbano
Com o programa de embelezamento urbano “Reflorir as esplanadas de Leiria”, foram ornamentadas 198 floreiras,
as quais foram disponibilizadas a 27 operadores económicos, encontrando-se 2 pedidos por acolher.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
Operações urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 111 projetos de arquitetura, 205 de especialidades, 2
loteamentos, 103 alterações/obras, 15 comunicações prévias, 10 informações prévias, 122 autorizações de utilização,
e 936 aditamentos (Proc. de obras).
1. ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
5ª Alteração do PDM de Leiria
- Envio do relatório de fundamentação da 5ª alteração ao PDM de Leiria e anexos que acompanham o
relatório para à CCDRC;
- Envio de elementos solicitados pela CCDR-C;
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- Preparação das plantas a alterar no âmbito da 5ª alteração;
- Receção de parecer da CCDR-C sobre o relatório de fundamentação da 5 alteração remetido pela CM;
- Elaboração de trabalho de justificação de todas as áreas urbanizáveis face ao parecer da CCDRC;
- Reunião com CCDR-C relativamente às áreas urbanizáveis - Espaços de Atividades Económicas;
- Alteração do regulamento no âmbito das alterações propostas - adaptação à nova classificação do solo,
unidades operativas de planeamento e gestão, áreas de edificação dispersa, estabelecimentos industriais
abrangidos pelo Decreto-lei 150/2015 de 5 de agosto e correção de lapsos;
- Elaboração do Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica e integração do parecer das entidades sobre o
Relatório da Definição do âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica;
- Elaboração de deliberação e aviso para prorrogação do prazo de elaboração.
Plano de Pormenor do Vale da Cabrita
- Elaboração de levantamento de algumas áreas para alteração de elementos;
- Elaboração de Modelos 3D para visualização no Google Earth das propostas em estudo;
Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte
- Realização de reuniões de trabalho – Alterações pretendidas;
- Inserção de documentos na plataforma SSAIGT;
- Elaboração de deliberação e aviso para prorrogação do prazo de elaboração;
- Continuação com a alteração de todas as peças desenhadas, tudo em função do que se tem vindo a ser
decidido nas várias reuniões em vídeo conferencia com a equipa de trabalho;
- Modelações em 3D na ferramenta SkechUp das várias soluções propostas.
Projeto Europeu URBSECURITY - cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
No âmbito da coordenação do projeto por Lead Partner foram efetuadas os seguintes ações:
- Reunião de KICK-OFF da 2ª fase do projeto urbsecurity – Plano de ação
- Preparação de relatório sobre o desenvolvimento do trabalho relativo à Fase I a submeter até 30 de junho.
- Reunião de trabalho para decidir quais as áreas qe iriram integrar o plano de ação integrado do programa;
Exposição sobre a evolução urbana da cidade de Leiria
- Continuação dos trabalhos e elaboração de elementos para a exposição a realizar em data oportuna em
função das alterações no agendamento do Museu de Leiria, provocadas pela pandemia;
- Tamanho e desenho – preparação de elementos com as observações aos textos da equipa do museu de
Leiria para a vídeo reunião de 22 de junho de 2020.
Levantamento e registo do arquivo da DIPOET e trabalho de inventariação de Planos ,Estudos e Projetos.
- Continuação dos trabalhos de inventariação de Planos Estudos e Projetos, verificação da informação
disponibilizada pelo Arquivo Muncipal on line, em articulação com Dr. Miguel Narciso, e apoio no
levantamento em curso dos dossiers existentes na DIPOET.
Infraestrutura verde e azul
- Projeto de Moinho de Papel – desenho 6 D – Pormenores de construção – Pasmatório da cascata – plantas;
- Plano Municipal de Adaptação às Alterações climáticas – execução das ações prioritárias 14, 16 e 18 –
elaboração de caderno de encargos para adjudicação de serviços;
- Rota dos jardins históricos – recolha de informação.
Cartografia
- Identificação dos erros da nova cartografia de 2018 à escala 1/10.000 e que não foram corrigidos ;
Carta Educativa Municipal
-Tratamento de dados dos questionários sobre transporte escolar e elaboração dos respetivos conteúdos;
-Harmonização de conteúdos/indice geral, respeitantes aos capítulos elaborados pela DIPOET;
-Elaboração de mapas temáticos por freguesia, com distribuição dos equipamentos educativos por nível de
ensino.
Sistemas de informação Geográfica – SIG
- Portal de Informação Geográfica - Mapas Interativos - Migração da geodatabase empresarial SIG_PROD
- Tratamento dos dados e migração da geodatabase empresarial SIG_PROD para novo servidor.
- Migração da Plataforma ArcGIS/MuniSIG para a última versão de ArcGIS e MuniSIG (ao abrigo do
Contrato ELA do Município de Leiria), com informação geoespacial em ETRS89.
- Transformação do sistema de coordenadas de toda a informação geográfica da câmara do sistema
Datum 73 para ETRS89, num total de cerca de 780 bases de dados (feature classes).
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- Conclusão das aplicações a disponibilizar no portal Munisig:
- Adaptação da aplicação de monitorização a evolução dos casos COVID em Leiria a ser utilizada e
mantida pela proteção Civil e Bombeiros.
- Aplicação Hortas Municipais - estruturação de base de dados e desenvolvimento de
aplicação para inserção de informação e gestão das Hortas Municipais.
- Aplicação Esplanadas - estruturação de base de dados e desenvolvimento de aplicação para
inserção e gestão de informação das explanadas.
- Atualização das aplicações a disponibilizar no portal Munisig:
- Gestão urbanística, atualização da informação decorrente da 1ª e 3ª alteração do PDM
- Postes de Iluminação Pública.
- Obras Municipais
- 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/rectificação dos limites dos loteamentos e criação das áreas de
cedências para integração no domínio público e privado do município.
- Apoio técnico na consulta e uso das aplicações Munisigweb (DPGU,DHL, DICS, DIOM, DIMC, SFG, DIPCB e
BALCÃO DE atendimento);
- Verificação/validação das aplicações Equipamentos sociais e educativos, Rotas e Percursos, no novo portal
municipal;
- Medição de 256 vias na aplicação Património;
- Criação de novos botões para serem colocados no Geoportal da CML;
- Análise de processos de loteamento para validação no SIG.
Atendimento e elaboração de pareceres e Informações
- Foram efetuados 173 atendimentos ao PDM;
- Elaboração de 28 certidões de usos e condicionantes do PDM;
- Elaboração de 12 pedidos de enquadramento do PDM solicitado via correio eletrónico;
- Análise e parecer das notificações da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional;
- Informação técnica a 49 pedidos de certidão de dispensa de utilização.
- Plano de gestão da baia hidrográficoa do Vouga, Mondego e Lis (RH4) – 3ª fase – Parecer
- Plano de Ação de ruido EN109 – Troço Sampaio- sismarias – Análise e parecer;
- Parecer sobre o 3º ciclo de plano de gestão da bacia hidrográfica (PGBH) e 2º plano de gestão dos riscos de
inundações (PGRI) da região hidrográfica 4 – Fatores críticos de descição;
- Anteprojeto-lei Portaria que aprova a delimitação dos territórios vulneráveis com base nos critérios fixados
no artigo 2º do Decreto-Lei nº 28-A/2020, de 26 de junho – Análise;
- Programa RenovAR Leiria – contributos;
- Enquadramento do PDM de 2 areas para possível implantação do canil municipal.
Trabalhos correntes
- Novo Geoportal da CML, verificação se está tudo a funcionar;
- Pedido de elementos da empresa RESPOL, elaboração de planta cartográfica à escala 1/10000 contendo o
norte geográfico, régua de latitude e longitude, sistema de coordenadas, linhas de água, rede elétrica (Média
e Alta tensão), rede de gás e zonas ambientais sensíveis com a disponibilização dos mesmos em formato
editável;
- Elaboração do Layout dos postos de trabalho na DIPOET que irão regressar dia 29, fazendo cumprir o
distanciamento físico de 2 metros conforme ponto 1.1 da "Orientação de Serviço N.º6" enviada pelo Sr.º
Presidente no dia 24/06/2020; - Criação de duas imagens, uma com cartografia e outra com orto 2018
contendo um circulo de raio 1km centrado no hotel Lisotel junto à A17;
- Elaboração de planta com a proposta de alteração dos limites das Freguesias de Maceira e Freguesia dos
Parceiros/Azóia com a sobreposição da cartografia e orto 2018 em DT73;
- Participação em webinar´s relacionados com o urbanismo paisagismo, IGTS.
Projetos e Ações em Colaboração com outras Divisões da CML
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- Apoio ao Mimo para um fornecimento de elementos para uma exposição a realizar em dezembro de 2020;
- Preparação de texto sobre a história de Leiria para a candidatura de Leiria no âmbito do desporto;
-Elaboração de documento sobre pontes de Leiria a pedido da divisão de desenvolvimento económico;
- ECOXXI 2019 – Preenchimento dos indicadores relacionados com a Unidade Orgânica;
- Piscinas da Caranguejeira, área destacada. Criação de duas plantas, uma com área inicial e a outra com área
destacada/restante/expropriada (DIJ); Feira das velharias 2020, planta com implantação das bancas de venda
(DIDE);
- Colaboração no projeto Renovar Leiria, definição e implantação das ciclovias;
- Elaboração de listagem dos arruamentos dos concelho por freguesia e lugar com códigos de via para
classificar o estado do pavimento no âmbito do SNC-AP (DIJA).
2. TOPONÍMIA E CADASTRO
- Continuação da análise da base de dados da Toponímia Oficial relativamente aos atributos e geometria de
4811 topónimos, na identificação e retificação de inconformidades; Instrução de 29 processos de atribuição
de topónimos e respetiva inserção na base de dados da toponímia do município de Leiria;
- Elaboração de 48 informações/propostas para emissão de certidões toponímicas ou desenvolvimento de
diligências prévias necessárias à emissão;
- Analisados 7 processos ao nível da dominialidade de caminhos;
- Validação de 96 topónimos da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira (avaliados 155 topónimos);
- Validação de topónimos da União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça;
- Levantamento topográfico (actualização) para o Plano de Pormenor de Arrabade da Ponte;
- Reuniões da Comissão Municipal de Toponímia;
- Instrução de um processo de afetação ao Domínio Público Municipal;
- Elaboração de dois cadernos de encargos com as especificações técnicas para produção de informação
cartográfica;
- Inserção de 411 processos de operações urbanísticas na base de dados das operações urbanísticas; Inserção
de 103 alvarás de utilização na base de dados das operações urbanísticas. Correções na base de dados 1874;
- Elaboração de deliberação, aviso e requerimento para contributos para dar procedimento à discussão
pública do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia.
3. REABILITAÇÃO URBANA
Levantamento do Estado de Degradação dos edifícios do Centro Histórico
- Apresentação da lista de edifícios degradados, devolutos ou não, no Centro Histórico – concluído
Declaração de edifícios devolutos e degradados para efeitos de IMI
Conclusão dos trabalhos de verificação e submissão à reunião de Câmara que deliberou sobre a intenção de
vir a declarar os edifícios como tal.
Estudos
 Tratamento estatístico , com base nos dados do INE, sobre o edificado e população, respeitante às
áreas morfológico-funcionais da ARU do Centro Histórico.
 Elaboração do registo de imagens do edificado existente das ARUs através da fotografia retificada–
em curso
Colaboração com outras Unidades Orgânicas
DIEM
 Estudo para a introdução de rampa de acesso ao Cine-teatro de Monte Real em articulação com o
DIEM
DIPOET
 Integração na equipa do projeto UrbSecurity - candidatura URBACT
Base de dados
- Conversão e atualização dos códigos dos processos de obras dos edifícios das ARU`s. – em curso
- Atualização e inserção das matrizes urbanas das ARU´s - concluída à data
- Inserção dos registos fotográficos do edificado das ARUs nos respectivos campos ( por edifício) - em curso
- inserção dos dados do INE referentes ao edificado nas ARUs nos respectivos campos ( 1991/2001 e
2001/2011 ) – em curso
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Trabalhos correntes
- Respostas a 21 pedidos de exercício de direito de preferência.
- Emissão de 24 pareceres relativos a processos de obras particulares nas ARU’s
- Emissão de 2 pareceres e das respectivas propostas de deliberação para efeitos de benefícios fiscais (IMI e
IMT);
- Prestação de informações sobre condicionantes às intervenções urbanas e sobre os respetivos
Incentivos nas ARU
-Acompanhamento de projetos de reabilitação, na fase de elaboração (6 projetos) e na fase de Licenciamento,
(8 processos) em articulação com a DRCC e DIHL
- Acompanhamento de obras de reabilitação no Centro Histórico que inclui reuniões com as entidades (EDP e
operadoras de telecomunicações) para retirada dos cabos das fachadas.
- Fotomontagem ( transformação) do edificado nas ARU`s – em curso
- Reorganização da informação digital da Divisão de Reabilitação Urbana, desde que foi criado -1997- em

curso.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA
No período em apreço, merece particular destaque a preparação do ano letivo 2020 / 2021, quer ao
nível das intervenções no parque escolar quer nas diversas áreas de atuação como refeições escolares, ação
social escolar, programas de atividades de animação e apoio à família (AAAF), transportes escolares e Projeto
Educativo Municipal (PEM).
Considerando o processo de transferência de competências da administração central para o
Município, na área da educação (2.º, 3.º ciclos e secundárias), continuou o trabalho de planeamento e
organização dos serviços e realizou-se reunião interna a 24 de junho conducente à melhor operacionalização.
Ao nível da reabilitação do parque escolar, em articulação com as juntas de freguesia, decorreram
os normais trabalhos de pequenas reparações nos vários estabelecimentos de ensino, ao abrigo dos acordos
de execução de delegação de competências. Concretizaram-se igualmente as intervenções de reabilitação e
melhoria dos espaços educativos das freguesias, nomeadamente beneficiação de refeitórios, ampliações,
pinturas em Caranguejeira (EB Caranguejeira), Milagres (EB Milagres) União das Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes (EB Touria, EB Barreira, EB Branca e EB Capuchos), Marrazes e Barosa (EB Marinheiros, EB
Marrazes e EB Sismaria da Gândara ), Monte Redondo e Carreira (EB Carreira) e Souto da Carpalhosa e
Ortigosa (EB Vale da Pedra e EB Souto da Carpalhosa), ao abrigo dos contratos interadministrativos celebrados
(objeto distinto do dos acordos de execução), cujos valores de intervenção são de €915.965,89.
Não se registando a abertura de novos estabelecimentos de ensino, a intervenção na EB Milagres permite o
reordenamento da rede escolar nesta freguesia, acolhendo os alunos que frequentavam a ex EB Alcaidaria.
No sentido de preparar atempadamente o ano letivo 2020/2021, e atendendo ao contexto COVID 19,
decorreram reuniões com os diretores dos agrupamentos de escolas em 28 e 29 de julho e 8 de setembro,
tendo em vista o regresso das crianças e jovens em segurança. Simultanemente, procedeu-se a:
 Constituição de um grupo de trabalho «LEIRIA ESCOLA COM SAÚDE», com representantes dos
diretores das escolas públicas, representante das escolas particulares, representantes do Município
(Vereadora da Educação e Vereadora da Saúde), um representante da Saúde Pública e um
representante da Proteção Civil, cuja reunião decorreu em 4 de setembro;
 Reunião com autoridade de saúde e diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas
promovida pelo Município, realizada a 8 de setembro;
 Agendamento de sessão de Trabalho com Diretores e Coordenadores de Saúde de cada Escola /
Colégios (prevenção da saúde e partilha de experiências);
Procurando melhorar qualitativamente os diversos programas, nomeadamente no que diz respeito
ao Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), o Município definiu como atividades
complementares a desenvolver, em todos os jardins de infância da rede pública do concelho, a Música e a
Dança, com colaboração dos agentes culturais locais. Em resultado da articulação com os agrupamentos de
escolas e os coordenadores dos estabelecimentos de educação pré-escolar, foi decidido manter o programa
Arte Palmas, com oferta a todas as crianças no período letivo, ou em momentos a definir pelos
Agrupamentos.
No que diz respeito ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares,
concluiu-se o procedimento concursal relativamente ao fornecimento de refeições, o Gabinete de Apoio às
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Refeições Escolares (GARE) desencadeou o processo de validação das ementas escolares, de acordo com as
normas emanadas pelo Ministério da Educação e consequente disponibilização a todas as comunidades
educativas. De igual modo, decorreram todos os procedimentos inerentes à abertura de novo ano e registo de
novos alunos na plataforma informática SIGA EDUBOX.
No âmbito da Ação Social Escolar, concluiu-se o procedimento conducente ao fornecimento de
FRUTA ESCOLAR. No que diz respeito aos transportes escolares, tendo em vista a operacionalização para o
ano letivo 2020/2021, desenvolveu-se trabalho de articulação com a empresa transportadora e as direções
dos estabelecimentos de ensino, com reuniões realizadas a 30 de junho, a 6 e 19 de agosto, incluindo
contactos e reuniões com as direções dos colégios, em momentos posteriores. Foi elaborado e aprovado o
Plano de Transportes Escolares para 2020/2021.
Relativamente ao Serviço de Apoio Informático (SAI), para além da resolução de algumas
anomalias e/ou ocorrências registadas no sistema de comunicação, deu-se prioridade ao acompanhamento a
todos os intervenientes do processo de implementação da nova plataforma siga.edubox: agrupamentos de
escolas, professores, pais e encarregados de educação, entidades parceiras dos programas de refeições. De
igual modo, rececionou-se o equipamento informático cedido aos alunos a título de empréstimo, no 3.º
período letivo.
A nível de planeamento educativo, ganha especial relevo, a apresentação do primeiro relatório
intercalar da Carta Educativa 2020-2030. Mais do que um documento técnico, com uma metodologia
participativa, procuramos que tenha o envolvimento de todos os agentes da comunidade tendo em vista a
definição da política educativa concelhia. Assim, o relatório intercalar que está disponível para discussão
pública e recolha de contributos pretende ser uma partilha do diagnóstico concelhio, conducente à
consolidação de propostas deste documento estratégico, orientadoras do investimento do Município na área
da Educação para o horizonte temporal 2020/2030. Este foi presente ao Conselho Municipal de Educação a 29
de julho e está disponível para recolha de contributos que poderão ser enviados para cartaeducativa@cmleiria.pt.
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. Neste
período efetuou-se a avaliação do ano junto dos professores e agrupamentos de escolas e planificou-se o
trabalho a desenvolver em 2020 /2021, de acordo com os indicadores recolhidos e resultado do processo de
avaliação conjunto com os profissionais das escolas;
2.
“Projeto Crianças ao Palco” – Decorridas as várias fases de seleção previstas no projeto, que
contou com a participação de mais de 2.000 crianças, decorreram os ensaios dos 14 finalistas. Considerando o
atual contexto de Pandemia (COVID 19), o espetáculo de encerramento do projeto foi adiado para o dia 27 de
setembro, a realizar no Teatro José Lúcio da Silva e transmissão online.
3.
“XI Fórum Educação” – Efetuou-se a preparação do Fórum que este ano terá um formato
diferente, em 3 momentos formativos, como se apresenta:
• 15 de setembro – das 18h00 às 19h00: Leiria Regressa à Escola: Desafios na Educação (com a
participação do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Prof. Doutor João Costa);
• 22 de setembro - das 18h00 às 19h00: Leiria Regressa à Escola: Desafios na Saúde (com a
participação do Senhor Secretário de Estado da Saúde, António Sales e autoridades de saúde);
• 29 de setembro - das 18h00 às 19h00: Avaliação e Inovação (com a participação da Doutora
Ariana Cosme).
4.
Outros projetos: continuou o planeamento e preparação do próximo ano letivo 2020 / 2021,
nomeadamente no que diz respeito ao processo de divulgação e inscrições para as atividades inscritas no
Projeto Educativo Municipal (PEM).
A Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV) deu continuidade ao seu plano de ação, como
espaço de leitura e aprendizagem, investigação e conhecimento, de promoção do livro e da leitura, dos
autores e oferta cultural.
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Neste período em apreciação, a pandemia Covid-19 condicionou a atividade da BMALV, tendo a
aposta sido feita na programação on line, para os diferentes públicos, visando a promoção da leitura e da
escrita, o acesso à informação, e à divulgação cultural.
A BMALV foi contemplada com o Selo Clean & Safe, que certifica o cumprimento das recomendações
da Direção-Geral da Saúde no combate à pandemia de Covid-19.
Dos projetos desenvolvidos, destaque para o «Às 10 com história», Ideias e Brincadeiras (15h) e Bora
Lá (17h).

O registo do n.º de seguidores / visualizações nas redes socias foi o seguinte: Facebook- 8.340
(julho), 8.848 em agosto e 3.839 em setembro, o que perfaz, neste período, um total de 21.027.
Relativamente ao Instagram, verificam-se cerca de 2.500 visualizações e no Youtube 1017.
Continuou igualmente o projeto com o escritor Gonçalo M. Tavares, que
começou em junho uma colaboração com a Biblioteca Municipal Afonso
Lopes Vieira (BMALV), em Leiria, através da iniciativa “Uma Biblioteca na
Biblioteca – Textos de Gonçalo M. Tavares”.
Esta parceria decorre todos os sábados, na página de Facebook da BMALV,
até ao final de dezembro, um espaço onde, conforme afirma, “irá escrever
sobre diferentes autores: romancistas, contistas, poetas e ensaístas. Trata-se
de textos de ficção que remetem para diferentes leituras. Uma página por
autor com ilustrações de Rachel Caiano”.
Deu-se continuidade à rubrica «Exposições a um Click» no facebook, com o objetivo de divulgar a
produção artística local, divulgando nas redes sociais o trabalho dos artistas Valéria Lamim, Carlos Ferreira e
Graciete Ramos.,
Durante os meses de junho, julho e agosto, a galeria de arte da BMALV recebeu a exposição sobre
Santo António numa interligação entre a literatura de Afonso Lopes Vieira, o trabalho em barro de Helena
Maria Ferreira e a pintura de Frei Carlos de Lisboa.
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Em setembro voltou a realizar-se a agenda da BMALV e da Ludoteca, com programação presencial,
continuando a oferta on line e no dia 5 de setembro abriu ao público na galeria de arte a exposição de pintura
de Aleta Moinheiro intitulada “Intuição”.
Desde 27 de agosto, a BMALV faz parte da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da
UNESCO. Esta rede visa encorajar as bibliotecas que se encontram abertas ao público a realizar atividades em
domínios da UNESCO, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo
intercultural, a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros.
A adesão da BMALV à Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO insere-se
numa estratégia de dar continuidade e consolidar os projetos que já desenvolve na área da promoção da
leitura e do livro, bem como na área da promoção das diversas literacias da informação e que vão ao encontro
dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
As principais ações a desenvolver pela BMALV incidirão no apoio ao estudo dos alunos do 5º ao 10º
ano, na literacia linguística, na promoção do livro e da leitura que reflitam os temas do desenvolvimento
sustentável, na literacia informática, na igualdade de género e na promoção do diálogo e encontro
intercultural.
Durante o período em referência, recorreram à BMALV 8.806 utilizadores e visitantes, e emprestaramse 11.122 documentos.
A Biblioteca de Praia de Pedrógão, situada no Centro Azul, abriu ao público no dia 2 de julho cumprindo os
requisitos de segurança no âmbito da pandemia Covid-19. O serviço de empréstimo de livros funcionou
entre as 10 e as 13 horas e as 14h30 e 17h30 às terças e quintas-feiras. Neste período destaca-se ainda o
desenvolvimento do projeto CREACTIVITY BUS que decorreu na Praia do Pedrogão de 17 a 21 de agosto e foi
um espaço de workshops para crianças a partir dos 6 anos, onde se praticou a arte de pensar com as mãos,
com elementos idealizados para impulsionar a criatividade, o espírito empreendedor, a cooperação e a
reflexão.
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO
No período em apreço, os serviços culturais da responsabilidade da Divisão de Ação Cultural, Museus e
Turismo, no âmbito do seu conteúdo funcional, de acordo com um planeamento e um cronograma
coordenado com o Executivo, desenvolveram um conjunto de tarefas e iniciativas, com destaque para o
elenco abaixo exposto:
1. Setor de Recursos Humanos e Organização
As atividades desenvolvidas neste sector fundamentaram-se essencialmente na gestão corrente dos recursos
humanos da UO, designadamente a monitorização do sistema de assiduidade e acolhimento de estágios.
No âmbito da pandemia mundial COVID-19, de referir a continuação do apoio diverso prestado tendo em vista
a adoção das medidas de organização do trabalho com vista a proporcionar as devidas condições de
segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio (barreiras de proteção, sinalética de
segurança, EPI – Equipamento de Proteção Individual).
Destaque igualmente, e ainda no âmbito dos recursos humanos, para a continuação da colaboração prestada
no processo de avaliação Subsistema SIADAP 3, ciclo de avaliação 2019/2020, dos trabalhadores afetos à
DIACMT.
Durante o período em análise, de referir os trabalhos de júri nos procedimentos concursais de 3 Assistentes
Técnicos, na área de Animação Cultural e de 1 Assistente Técnico, na área de Turismo, ambos a integrar na
DIACMT, designadamente a fase da avaliação psicológica, a realização de prova de conhecimentos e respetiva
correção.
No que concerne à Organização, de salientar o acompanhamento do processo de contrato de seguros
municipal vigente para o ano de 2020 (monitorização e comunicação mensal das atividades canceladas e
reagendadas), bem como comunicação das atividades previstas via plataforma da SABSEG.
Nota para a gestão de todos os processos solicitados e necessários das Licenças Autorais SPA – Sociedade
Portuguesa de Autores e Pass Música para as atividades municipais, durante o período em análise.
De referir, igualmente, a gestão do merchandising com aquisição de novos artigos (publicações) adquiridos
para venda nas lojas dos espaços culturais, bem como o reforço de embalagens/sacos de oferta.
O Setor de Recursos Humanos e Organização, durante o período em análise e até 20 de julho, assumiu, em
acumulação, o apoio administrativo à coordenação dos espaços culturais Teatro Miguel Franco e Centro
Cultural Mercado de Santana.
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Por último, durante o período em análise e até 1 de julho, este setor assumiu a coordenação do Agromuseu
Municipal Dona Julinha, face à ausência da efetiva coordenação, tendo-se assegurado as comemorações do
11.º aniversário do museu a 27 de junho.
A prestação de serviço de recursos humanos neste sector funcionou em regime de teletrabalho, em espelho
alternando permanência/não permanência e em regime de prevenção de março a agosto.
2. Setor dos grandes eventos
Após o cancelamento do “Leiria Medieval 2020”, foi decidido avançar-se com a iniciativa, tendo por missão
apoiar financeiramente os profissionais da cultura que colaboram na recriação histórica anual e de dinamizar
culturalmente os espaços públicos de Leiria num formato de deambulação, promovendo a interação com os
cidadãos, no cumprimento das recomendações de higiene e segurança estabelecidas pela DGS.
Assim, o “Leiria 1437” que teve lugar nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, nas ruas da cidade de Leiria e nas
freguesias de Bidoeira e Maceira, consistiu na dinamização de performances de rua pelos grupos de música,
teatro e animação cultural, convidados pelo Município para protagonizar o evento, envolvendo 20 grupos de
artes performativas com a participação de cento e vinte atores e músicos. Os animadores interpretaram
episódios e ambientes de epidemia, fome e despovoamento dos campos, situados no ano que antecedeu as
Cortes de 1438, e até pretendendo lembrar também outras épocas de grandes dificuldades sofridas pelas
populações. Através de performances contextualizadas deste cenário histórico, músicos e atores contribuíram
também para sensibilizar os públicos para a importância do uso de máscara, da higienização e do
distanciamento físico no presente atual.
3. Setor do Associativismo
Decorrente do preconizado no Regulamento de Atribuição de Auxílios – PRO Leiria, em vigor no Município de
Leiria, foram entregues até à presente data 35 candidaturas para o programa de apoios.
Foi efetuado atendimento pessoal a aproximadamente 8 entidades/Associações e telefónico a
aproximadamente 260.
Elaboradas e registadas informações para envio à Divisão Financeira para desbloqueamento de verbas com 58
pagamentos processados.
4. Rede de Museus Municipais e Património Cultural
4.1. No m|i|mo - museu da imagem em movimento, sequenciou-se a programação de 2020 quanto a
exposições, realização de serviços educativos agendados e elaboração de informações referentes às iniciativas
a realizar e às intervenções/manutenções do edifício.
No serviço educativo realizaram-se 4 visitas guiadas com 54 participantes.
Exposições em curso: “Grays the Mountain Sends” - 154 visitantes; “Fotografar Palavras” - 1688 visitantes;
“Sustentável Leveza do Eu” - 1429 visitantes.
Contabilização total de 1870 visitantes e obtida apenas receitas de vendas de loja, no valor dde €339,50.
4.2. No Moinho do Papel, há a considerar 2563 visitantes, com €117,000 de receita da Loja.
4.3. O Agromuseu Municipal Dona Julinha obteve apenas receitas de vendas de loja, no valor de €68,50, uma
vez que as entradas foram gratuitas até 30 de setembro, conforme deliberado em reunião de Câmara de
12/05/2020 e autorizada em sessão de Assembleia Municipal de 26/06/2020.
Registaram-se 410 visitantes, sendo 160 em visitas guiadas e 250 em visitas livres.
Durante o período em questão assegurou-se o cumprimento das funções gerais e de funcionamento do
espaço e adoção de:
- Regime de trabalho em rotatividade com elaboração de escalas da equipa durante o período de
encerramento ao público, no sentido de manter a indispensável limpeza dos espaços e alimentação diária dos
animais;
- Medidas de organização do trabalho e do espaço museológico, com vista a proporcionar condições de
segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia, com a reabertura
ao público, seguindo as normas de segurança das entidades competentes (colocação de sinalética e barreiras
de segurança – diversos suportes);
- Gestão da página de facebook com preparação, desenvolvimento e publicação de conteúdos online e
particular reforço no número de publicações diárias, face ao encerramento ao público;
- Acompanhamento das gravações da visita virtual 3D ao museu contratualizada;
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- Acompanhamento do processo de cedência de uma peça do acervo do museu para a exposição "Plasticidade
- Uma História dos Plásticos em Portugal" – extensão de período de cedência face ao prolongamento da
exposição.
4.4. No Museu de Leiria, há a considerar 2106 visitantes/utilizadores e uma receita de loja de €633,80.
Foram realizadas 3 oficinas pedagógicas, com 40 participantes.
No que respeita ao funcionamento e funções gerais: foi assegurado apoio e manutenção ao Museu de Leiria,
ao CIALV, ao CDIL e ao antigo edifício da EDP, integrando-se 3 prestadores de serviços; foi ministrada
formação, em contexto de trabalho, às duas novas trabalhadoras que integram a equipa; prestado apoio a um
estagiário de mestrado em Arqueologia; assegurada a renovação e manutenção da exposição Plasticidade Uma História dos Plásticos em Portugal, nomeadamente de peças expostas e módulos temporários, com
estabelecimento de contactos com doadores e emprestadores, incluindo particulares e entidades
museológicas (MUDE – Museu do Design e da Moda e Museu da Fundação Gulbenkian); apoio a investigadora
no mapeamento dos marcos territoriais do município, no âmbito do Congresso da Rede Cultura 2027 e do
grupo Relator Cidade; revisão da programação do Museu de Leiria, CDIL e CIALV para 2021, no âmbito da
Preparação do Orçamento Municipal para 2021, incluindo indicação dos valores a orçamentar em cada uma
das rúbricas; inserção das atividades programadas para o Museu de Leiria, CDIL e CIALV na agenda/calendário
criado pela DICMT; produção de artigos de divulgação e científicos sobre a exposição Plasticidade, Educação
ambiental e Patrimonial, sobre o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, e para o Congresso da Rede Cultura
2027, para publicações da especialidade e congressos; conclusão da revisão do catálogo da exposição
Plasticidade.
Foi dado acolhimento e apoio logístico (cedência de espaço, equipamentos de som, apoio técnico) a:
Assembleia da Associação Portuguesa da Industria dos Plásticos – APIP (30/06/2020); Apresentação da
conferência de imprensa do Projeto Traction - Ópera na Prisão – SAMP (01/07/2020); filmagens “Encontro
Final de Ano – Novas Primaveras 2020”, pela SAMP (21/07/2020), transmitida em direto no Facebook da
SAMP; Ação de formação da Associação InPulsar (28/07/2020); Ensaio das Oficinas de Verão – Educação pela
Arte, pelo grupo Leirena Teatro (30/07/2020); Espetáculo de final de ano Oficinas de Verão – Educação pela
Arte, pelo grupo Leirena Teatro (31/07/2020).
Atividades pedagógicas e ações de valorização e divulgação na área do património cultural local:
- Dinamização e preparação de novas sessões, em parceria com a SAMP, de atividade de serviços educativos
sobre a exposição Plasticidade (“Plasticidade – Sons em Movimento”) e em regime de maleta pedagógica, do
projeto “Rebelde do Lapedo”;
- Produção de novos suportes digitais para os serviços educativos, nomeadamente visitas 3D, visitas guiadas
on-line, filmes de divulgação dos espaços e de intervenção arqueológica;
- Criação e divulgação de conteúdos para as redes sociais (facebook) do Museu;
- Preparação da programação para do Dia de Santo Agostinho e Jornadas Europeias do Património, para ML,
CDIL e CIALV;
- Apoio à preparação de publicação sobre os serviços educativos oferecidos pela DIACMT: preparação e
revisão de conteúdos escritos e ilustrados; contacto com o ilustrador responsável Zé Oliveira, para orientações
técnicas;
- Apoio à produção de nova atividade de serviços educativos sobre a exposição de longa duração do Museu de
Leiria, denominada “Exposição Dançada. Reimaginar uma floresta de objetos”, realizada pela bailarina Inesa
Markava;
- Apoio à produção de vídeos promocionais sobre as descobertas arqueológicas efetuadas no Castelo de
Leiria, no âmbito das obras em curso: acompanhamento da realização dos vídeos; fornecimento e revisão de
conteúdos/ documentação;
- Apoio na realização de actividades de âmbito patrimonial em parceria com os SMAS Leiria: Roteiro da Água
(19/09/2020) e 1º Encontro Água & Património (outubro 2021);
- Apoio na preparação do Congresso Luso-Sefardita a realizar em janeiro de 2021, com organização científica
do Centro de História da Sociedade e da Cultura, da Universidade de Coimbra, e do Centro de Línguas,
Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro e da Cátedra de Estudos Sefarditas da Universidade Nova de
Lisboa;
- Preparação de programação no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2020: contactos com
entidades, articulação da programação com a DIACMT, inserção de informação na plataforma, divulgação.
Ações de investigação, preservação, valorização e formação na área do património cultural:
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- Atualização da Carta Arqueológica de Leiria, que integra atualmente 415 sítios arqueológicos
georreferenciados encontrando-se em fase de atualização, tendo sido compiladas 82 novas fichas de sítio, que
estão a ser integradas no SIG. Atualização dos dados, consoante as novas informações respeitantes a
intervenções arqueológicas desenvolvidas no município;
- Continuação do desenvolvimento de exposições-dossiê com base na coleção arqueológica do sítio Portela 1,
na coleção arqueológica do antigo Convento de S. Francisco, na coleção de vidros do Museu de Leiria e
interpretação do edifício enquanto Convento e quartel militar: acompanhamento dos processos de
conservação e restauro e reuniões preparatórias com equipa responsável pela museografia e infografia;
- Programação da extensão do espaço expositivo de longa duração, criando um novo núcleo intitulado "Novos
Diálogos", onde será possível a apresentação de peças presentemente em reserva. Acompanhamento do
processo de conceção de museografia e infografia;
- Preparação da instalação da mostra “Plasticidades” (criada por alunos da Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha), em substituição da mostra “Novos Usos | Usos Conscientes”, no âmbito da exposição
Plasticidade, prevista para outubro 2020. Acompanhamento do processo de reinstalação da mostra “Novos
Usos | Usos Conscientes”, no CIA, onde ficará até junho de 2021;
- Preparação da exposição “Tamanho e Desenho”, a inaugurar em novembro no Claustro do Museu de Leiria:
revisão e preparação de conteúdos;
- Continuação do processo de incorporação da biblioteca pessoal de Jorge Estrela e digitalização de obra
diversa, a considerar para a exposição prevista para 2021;
- Estabelecimento de contactos no sentido de definir processo para restauro do Mosaico Romano de Martim
Gil, e elaboração de informação referente ao processo de conservação e restauro do bem móvel que se
encontra à guarda do Museu Nacional de Arqueologia;
- Apoio logístico e financeiro 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, nomeadamente através de ações de esclarecimento e cedência de
documentação técnica e materiais arqueológicos para estudo, à equipa de arqueologia, cedência do
Laboratório do Museu de Leiria, bem como o apoio logístico à instalação da equipa, com cedência do espaço
da Escola dos Apariços. Este projeto, com o apoio da CML, comporta ações de escavação no sítio arqueológico
Abrigo do Lagar Velho e ações de prospeção noutras áreas com potencial arqueológico no Vale do Lapedo,
tendo sido previsto que fosse dada continuidade às escavações em 2020, mas devido à pandemia, esse apoio
será equacionado para 2021. Este ano não serão realizados trabalhos arqueológicos presencialmente em
Leiria, o que foi comunicado pela equipa em meados de maio. Será realizado o dia aberto, no quadro das
Jornadas Europeias do Património, em parceria com o CIALV e ML;
- Apoio técnico na área de salvaguarda do património edificado para efeitos de desenvolvimento de processos
de intervenção no Centro Histórico da Cidade de Leiria. Prestação de apoio parcelar, dada a priorização de
tarefas, em processos com intervenção arqueológica, realizados na área do restante concelho de Leiria;
- Análise dos pareceres emitidos pelas tutelas regional (DRCC) e central (DGPC) do Património, informando
sobre pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos no concelho, aprovação ou reprovação de relatórios,
entre outros assuntos. A equipa do Museu de Leiria prepara parecer sobre estes ofícios, para informar outras
divisões do município sobre obras em curso (Divisão de Obras Municipais, Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, Divisão de Habitação e Loteamentos, Gabinete de Reabilitação Urbana). Informaram-se 20
processos;
- Apoio, no que concerne à área técnica de arqueologia, às seguintes empreitadas: Requalificação Urbana do
Núcleo Amuralhado, Castelo e Envolvente - Edificado e Espaço Público – PEDU e execução de Acessos
Mecânicos ao Castelo de Leiria, concretamente na participação em reuniões técnicas, visitas à obra, análise e
parecer sobre os relatórios arqueológicos produzidos e demais documentação gerada, envolvendo a
especialidade de arqueologia. A equipa é responsável pela validação e elaboração dos cadernos de encargos e
estimativas orçamentais para as intervenções de responsabilidade municipal. Encontramo-nos a acompanhar
9 processos;
- Apoio ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, Divisão de Obras Municipais e Divisão de
Ambiente e Saúde, na área técnica de arqueologia, com emissão de pareceres sobre intervenções previstas e
sua necessidade ou não de contemplar trabalhos arqueológicos de acordo com o PDM. Informaram-se 10
processos;
- Produção de Cadernos de Encargos de Arqueologia para obras municipais: reforço de fundações e de
escoramento da Casa dos Pintores e arruamentos adjacentes; Estabilização de talude na Rua do Lapedo (Santa
Eufémia); Requalificação da Rua de Leiria (Monte Real);
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- Prestação de apoio técnico ao arqueológo do SMAS, Telmo Gomes, responsável pelo acompanhamento
arqueológico das empreitadas do SMAS;
- Acompanhamento da itinerância da exposição “Two major archives of Portugal’s Prehistory: the Côa and the
Lagar Velho Archaeological Sites” na Croácia até dezembro de 2020: manutenção de contactos com as
entidades museológicas e recolha de dados estatísticos;
- Acompanhamento do Projeto para o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, no quadro do Projeto Rotas de
Sefarad – Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, em associação com a Rede
de Judiarias de Portugal;
- Acompanhamento do processo de conservação e restauro do pelourinho de Monte Real: contactos com a
equipa de conservação e restauro; cedência de documentação de enquadramento; agendamento e
participação em reuniões preparatórias com a equipa de conservação e restauro e a Junta de Freguesia de
Monte Real;
- Acompanhamento do processo de conservação e restauro do avião no Parque Tenente Coronel Jaime Filipe
da Fonseca: recolha documental sobre o monumento e participação em reuniões com entidades relacionadas
ao processo;
- Acompanhamento do processo de reabilitação da Casa dos Pintores;
- Participação em reuniões no âmbito da Rede Cultura 2027;
- Apoio no âmbito do projeto “Museu na Aldeia”: participação em reuniões e apoio à seleção, análise de
currículos e entrevistas dos candidatos ao cargo de Museólogo;
- Preparação de parceria entre o Estado Português, através da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas (DGLAB), e do Arquivo Distrital de Leiria (ADLRA) e o Município de Leiria, para digitalização e
disponibilização on-line de documentação diversa, nomeadamente jornais da região do séc. XIX e XX.
Formalização do Acordo de Parceria com o ADLRA;
- Apresentação de proposta de intervenção para o Vale do Lapedo, incluindo definição de metodologia e
cronograma e que visa, entre outros, apurar a viabilidade da integração de passadiços no Vale do Lapedo.
Inclui a definição de fases, procedimentos e estratégias.
4.5. O CIALV - Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho e Vale do Lapedo recebeu um total de 331
visitantes/utilizadores, incluindo público livre e visitas guiadas.
No que respeita ao funcionamento e funções gerais, referem-se: abertura do CIALV ao público a partir de 1 de
fevereiro às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 09h30 às 12h30 e 14h00 às 17h30; articulação
com equipa da DGPC no âmbito do projeto de investigação no Abrigo do Lagar Velho, que tem o apoio do
Município de Leiria; solicitação e acompanhamento de trabalhos tendentes à melhoria das condições físicas e
de acolhimento dos visitantes no equipamento e no sítio arqueológico.
4.6. O CDIL - Centro de Diálogo Intercultural de Leiria (Casa dos Pintores e Igreja da Misericórdia) recebeu 4
eventos com 107 participantes no âmbito de programação cultural interna, designadamente: Ensaio das
Oficinas de Verão – Educação pela Arte, pelo grupo Leirena Teatro (30/07/2020); Espetáculo de final de ano
Oficinas de Verão – Educação pela Arte, pelo grupo Leirena Teatro (31/07/2020); actividade “O Ponto do
Conto”, pelo dramaturgo Luís Mourão, no âmbito da iniciativa “Domingar nos Museus” (26/07/2020 –
aniversário do CDIL); Concerto por Eduardo Ramos Ensemble, no âmbito do aniversário do CDIL (26/07/2020).
Deu-se acolhimento e apoio logístico à Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia (27/06/2020). Foi
realizada 1 visita guiada com 14 participantes e 5 visitas institucionais/ técnicas com 18 participantes.
No período em análise contabilizam-se 1509 visitantes/participantes no CDIL: Igreja da Misericórdia – 1509
visitantes/participantes.
A Casa dos Pintores encerrou a 29 de fevereiro de 2020, para obras de conservação no edifício.
4.7. O Banco das Artes – Galeria teve 1092 visitantes. Deu-se continuidade à reabilitação dos espaços
públicos da galeria, valorização do edifício, diversificação e qualificação da programação e coleção de arte
contemporânea, nomeadamente a Sala interativa Ernesto Korrodi-SIEK. Sala de introdução à vida e obra do
arquitecto, rodeada pela cronologia de uma personalidade da cidade que dedicou a sua vida a fazer de Leiria
um local de excelência para os habitantes e visitantes. O legado arquitetónico de Ernesto Korrodi, que se vê
hoje como parte de uma identidade coletiva é reflexo de um percurso, de experiências e de necessidades dos
diferentes contextos que observava atentamente.
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Sobre a mesa de trabalho desenhada ao gosto da época com elementos do traço do arquiteto, debruçamonos em três livros com diferentes abordagens, mostrando as diferentes áreas profissionais a que se dedicava
Ernesto Korrodi.
- Projetos de arquitetura: referência a alguns dos mais emblemáticos da sua carreira, demonstrando a
versatilidade da arte de projetar e a beleza do traço com que compunha as plantas e alçados.
- Castelo de Leiria: uma apresentação à publicação "Estudos sobre o Castello de Leiria", lançada em 1898,
referindo também a importância da Liga dos Amigos do Castelo e a escola de cantaria.
- Cadernos de Desenho: a partir dos cadernos de viagem do arquiteto apresentam-se alguns dos estudos de
decoração, mobiliário e trabalho de ferragens que incorporava nas suas obras através da linha
cuidadosamente desenhada que transcreve uma observação perspicaz conjugada com uma linguagem pessoal
requintada.
E ainda, algumas curiosidades da vida de Ernesto Korrodi: a comenda concedida pelo Rei D. Carlos; o
contributo para o descanso dominical em Portugal; o clube Velocipédico; a Maçonaria; os prémios Valmor; a
promoção turística da cidade de Leiria; e o manifesto para as melhorias no ensino profissional.
- “Ernesto Korrodi: Percurso em Família” – foram realizadas 4 visitas formalizadas como passeio de
observação orientado no centro da Leiria (4 julho, 18 julho, 16 agosto, 6 de setembro), passando por alguns
dos edifícios e lugares icónicos desenhados por Korrodi e promovendo um olhar sobre o centro e a história da
cidade no princípio do séc. XX. Em cada uma das paragens é feito o enquadramento histórico e artístico.
- Programação de exposições – logística, montagem e inaugurações na Galeria:
Project Room:
“De noite vivem estrelas, cintilantes!” de Luís Silveirinha; conversa de Luís Silveirinha, Hugo Barata e José
Marmeleira no âmbito da exposição – com direto no Facebook; “Seres que outrora foram humanos” de Lara
Portela
Caixa Forte:
Exposição de fotografia “Por baixo da superfície “Under the surface” de Mircea Albutiu; “Vórtice” de Rui
Carreira
Exposição principal de homenagem a Ernesto Korrodi “Para Além da arquitetura” com 3 visitas orientadas e
marcação prévia em 21 junho, 4 julho e 18 julho – 47 participantes; “Pelos olhos de Maria” visita dançada com
performance de Inesa Markava em 4 julho e 18 julho.
- Residência artística de escultura em Pedra na Villa Portela de 6 a 19 de julho - organização do evento,
contactos, mediação e recolha de informações para design e divulgação, reuniões com os artistas, conferência
de imprensa e concertos de 6, 8 e 17 julho; conversa sobre Arte Pública “O Futuro da nossa cidade”; colocação
das obras no Jardim da Almuinha Grande; produção de legendas para as esculturas e catálogo do evento.
- Acolhimento, visita e trabalho em projeto de curadoria com os artistas Lara Portela, Rui Carreira, Nuno Sousa
Vieira, Rita Gaspar Vieira, Abílio Febra, Filipe Curado, Mário Lopes, Thierry Ferreira, Vitor Reis, Luís Silveirinha,
Luís Almeida, Rodrigo Canhão, Run Jiang, Sandrine Coordeiro e Eunice Gonçalves Duarte.
- Projetos com Reuniões de trabalho com entidades externas:
Curadoria de 2 exposições e produção de textos para as respectivas exposições
Samuel Rama (IPL) – comemoração do aniversário do IPL - instalação de obra de Thierry Ferreira;
Idalécio Francisco – para reprodução digital das obras mais frágeis de Ernesto Korrodi.
- Outros eventos realizados:
Homenagem pelo centenário do escultor Joaquim Correia, com leitura de poemas de Francisco Rodrigues
Lobo e Afonso Lopes Vieira por Cristina Nobre – 26 julho; comemoração do 40.º aniversário do IPL – com
exposição de uma escultura no Largo 5 de outubro do artista Thierry Ferreira “Castelo de Cartas”.
- Arte Contemporânea, col. Banco das Artes Galeria - Aquisição de obras de 6 autores no âmbito das
exposições realizadas em 2019 e 2020
Obras adquiridas em 2020:
Exposição Áreas de Dialogo - Martim Brion - “Perspective 10”; André Tecedeiro - “Renascer 1 (memento
mori)”; Tom Saunders - Série “Cursed Portrait #1 a #4”; Pedro Boese - “10 - Version II-2”.
Exposição Love, Heat and Thead de Leonardo Rito - “Morte de João Baptista V”.
Obra que estava em depósito na Galeria: Abílio Febra - “Mocho em movimento”
- Projetos de mediação cultural e artística: reuniões de trabalho com Inesa Markava para desenvolvimento
conceptual coreográfico para a performance “Rosa de Fronteira”.
- Dinamização de redes sociais: publicação de conteúdos das atividades a decorrer no BAG - Facebook e
Instagram.
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- Catálogo de serviço educativo: apresentação de duas novas propostas de criação de dois projetos de
mediação educativa: “Isto é Arte” e “Percurso para uma Desenho”.
4.8. O Castelo de Leiria, atualmente encerrado ao público, teve um total de 16 visitantes, número que inclui
visitantes, em visitas livres e guiadas, atividades pedagógicas, ocupação de espaço, filmagens/sessões
fotográficas, reportagens jornalísticas). Realizou-se apenas uma visita guiada especial em contexto de obras a
um grupo de 10 participantes.
O número de inscrições foi reduzido a metade do habitual por razões de segurança sob o ponto de vista das
condicionantes da empreitada, atendendo à fase da obra em que que procederam e procedem a abertura de
valas em todos os caminhos, dificultando os acessos e circulação no interior do recinto acrescendo ainda as
recomendações da DGS e do Plano de Contingência do Município.
Salienta-se uma ocorrência de casos positivos com COVID 19 detetados em 5 trabalhadores da empreitada no
interior do recinto do Castelo. Nos termos das medidas acionadas, todas as equipas a operar e em trânsito
pelo recinto, (fiscalização externa e interna incluindo a coordenação do Castelo e a coordenação da
arqueologia municipal, entidade executante, serviço de limpeza externo nos Paços Novos e Torre de
Menagem) foram colocadas em isolamento profilático entre 16 e 31 de julho e realizaram teste, todos
negativos, à exceção dos trabalhadores infetados.
Foram realizadas 5 filmagens/sessões fotográficas e reportagens jornalísticas no recinto relativos às
produções de episódios sobre as descobertas arqueológicas no Castelo no âmbito das intervenções em
decurso, realizadas em finais de junho e julho - série de pequenos filmes onde se desvendam as descobertas
arqueológicas efetuadas no Castelo nos últimos meses. As sessões fotográficas e filmagens em junho e julho
pela empresa Sistema 4, para atualizações nas páginas do Visite Leiria.
Foi realizada no Castelo uma reportagem do Jornal de Leiria com entrevista ao Senhor Presidente da Câmara
de Leiria em 7 de agosto.
Continuidade mensal de levantamento fotográfico em contexto de obras, no âmbito de contratualização de
serviços da Agency Models Unipessoal Lda. e dos registos fotográficos do andamento dos trabalhos de
intervenções, em sessões fotográficas time lapse.
Deu-se continuidade a ações de acompanhamento e fiscalização da empreitada e acessos mecânicos, em
articulação com a arqueóloga municipal e equipa técnica da DRCC. Colaboração com a DIGFE na elaboração de
relatórios e outras informações requeridas no âmbito do processo de análise em curso da Candidatura
CENTRO-14-2016-01 “Castelo de Leiria - Castelo de Leiria – Intervenção na Casa do Guarda, Celeiros Medievais
e Cobertura da Igreja da Pena”.
Resumo sumário dos trabalhos das intervenções:
- Construção Civil: Na Casa da Guarda, execução de paredes em gesso cartonado, execução de rebocos
interiores e exteriores, barramentos de paredes e tetos de pladur, assentamento de janelas e montagem de
cofragem e armaduras da laje de betão armado do teto da cafetaria; betonagem da laje do teto/cobertura da
cafetaria e execução de cofragem da respetiva platibanda (em curso); Nas cisternas, montagem de cofragem e
de armaduras e betonagem de padieiras de vãos e da laje do teto da zona da entrada; Em 16/07/2020 foi
realizada visita às cisternas por representantes do IPL, cujo relatório técnico de avaliação estrutural foi
enviado em agosto para análise do Projetista. Na Igreja de Santa Maria da Pena: montagem de estrutura em
madeira para o piso da nave e altar, colocação de telha sobre a cobertura da sacristia, execução de teto do
coro alto, montagem da caixilharia, retirada de andaimes e assentamento de soalho na Igreja da Pena (em
curso); Execução de arranjos exteriores: conclusão das pedras para os bancos nos espaços exteriores e
revestimentos; Continuação da execução de infraestruturas enterradas.
- Conservação e restauro: na Casa da Guarda - trabalhos de restauração, nomeadamente aplicação de biocidas
e de limpeza e lavagem de cantarias; na Igreja de Santa Maria da Pena - continuação dos trabalhos de
conservação e restauro no interior e exterior, rebocagem de paramentos interiores do coro alto; na sacristia –
conclusão dos trabalhos de refechamento total de juntas.
- Acompanhamento arqueológico: sondagens arqueológicas no solo para implantação de infraestruturas
enterradas junto à Torre de Menagem, Paços Novos, Largo da Traição e Terreiro; trabalhos de antropologia no
pátio adjacente aos Paços Novos, para remoção de enterramentos; sondagens arqueológicas nos
acessos/bifurcações dos caminhos. A oeste da Torre de Menagem foi efetuado um alargamento das
sondagens para caracterização de uma estrutura enterrada a pouca profundidade que poderá ser a base de
um antigo torreão. Foi igualmente colocado a descoberto um novo troço de antigo caminho de ronda junto à
fachada oeste dos Paços Novos, tendo sido solicitado ao projetista arranjos exteriores proposta para alteração
de cotas de pavimento para o tornar visível e poder-se circular sobre ele. Na bifurcação dos caminhos, no
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primeiro anel, foi descoberto um antigo pavimento de calçada, procedendo-se ao alargamento da sondagem
para caracterização do mesmo.
O foco de infeção (COVID-19) verificado na empreitada provocou algum constrangimento no normal
andamento dos trabalhos, somando-se a interrupção para férias da maioria das equipas entre 10 a 21 de
agosto.
Resumo sumário dos trabalhos nas intervenções dos acessos mecânicos:
Frente Norte - continuação de escavação arqueológica da Estação Norte Superior; execução em fábrica da
Estrutura de suporte do EN; montagem de pilares e colocação de tramos da estrutura metálica norte;
conclusão da execução da calçada na rua Christiano Cruz; desmonte cuidado da estrutura de pedra da EN
superior; desmonte de um tramo na Rua Christiano Cruz, para colocação de grua para montagem de tramos
na EN Superior; conclusão da cofragem e armação de ferro das sapatas da EN Superior; corte de árvores;
aparafusamento das estruturas metálicas; ligação de ramal de esgotos e águas pluviais à rede pública.
Frente Sul - aterro das sapatas do passadiço sul; execução de armaduras e betonagem das paredes do túnel;
cofragem e armação de ferro e betonagem da laje do túnel; continuação de aterro sob a Rua Pêro Alvito,
execução de serralharias diversas no passadiço e torre sul; execução de muro em alvenaria no alinhamento do
muro da Sé; descofragem da laje do túnel; aplicação de deck; betonagem de elementos das paredes do ES 1;
armação de ferro e cofragem para o enchimento do antepenúltimo troço das paredes em betão na torre do
elevador; aterro das paredes do elevador; montagem de andaimes interiores; continuação da reparação de
paredes na torre do ES1; retirada de terras sobre a laje do túnel; execução de mais uma amostra de reparação
das paredes do túnel.
Em articulação com o projetista, a equipa de arqueologia e fiscalização de arqueologia, bem como da parte do
dono de obra, e a entidade de tutela territorialmente competente (DRCC) foi proposta uma alteração da
implementação das sapatas, considerando a descoberta da estrutura proto-histórica de elevado valor
arqueológico e patrimonial e as preocupações com a estabilidade na zona da EN Superior e da Muralha Norte
do Castelo. Recentemente foi proposto o fechamento de juntas na zona abrangida pela reposição do perfil
original da vertente desde o topo à base da estrutura medieval (muralha). As estruturas e contextos protohistóricos não serão objeto de fechamento de juntas, mas terão, tal como definido em Caderno de Encargos já
em vigor que ser devidamente salvaguardados, com geotêxtil, areias lavadas e inertes adequados. Esta
proposta encontra-se em análise.
Considerando que foi concedida a prorrogação do prazo de execução da obra, foi solicitado à fiscalização um
maior controlo permanente da progressão dos trabalhos, e ao empreiteiro que tenha em atenção que existe
cada vez menos “espaço de manobra”, devendo corrigir desvios e atender ao cumprimento dos prazos
contratuais.
- Articulação com o Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM) e a Direcção Regional de Cultura
do Centro (DRCC) a questões por nós levantadas em relatório enviado no início de 2020, de situações e
patologias detetadas nos Paços Novos, Torre de Menagem, Muralhas e Torreões, não intervencionados no
atual Projeto de Reabilitação do Núcleo Amuralhado, Castelo e Envolventes, incluindo a problemática das
infestantes e da gestão da vegetação.
No que respeita às intervenções de reabilitação e valorização da Torre Sineira - Casa do Sineiro - Sé de Leiria,
ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado em 19 de agosto de 2016 entre o Município, a Diocese de
Leiria-Fátima e a Direção Regional de Cultura do Centro, há assinalar o facto de que a empreitada, que se
encontra na fase II de implementação do Projeto Museológico, que esteve suspensa desde janeiro de 2020, a
pedido da Entidade Executante Paulo Silva Santos - Engenharia e Construções, Lda., foi retomada em 25 de
agosto, pelo que continuaremos a colaborar no seu acompanhamento.
4.9 Relativamente à Igreja de S. Pedro há apenas a registar atendimento telefónico e respostas via email e
mensagens via facebook diárias, a centenas de pedidos de informações sobre o Castelo e Igreja de São Pedro
de visitantes nacionais e estrangeiros (na maioria de nacionalidade Brasileira);
- Preparação e divulgação de conteúdos para dinamização da página do facebook, com informações e
curiosidades sobre o espaço;
Continuação de elaboração de proposta de guião com sinopse de conteúdos de caracterização histórica,
arquitetónica e artística do Castelo e da Igreja de São Pedro, bem como as personagens históricas
relacionadas com o monumento, para servir de base à preparação de propostas de programação futura.
Colaboração em outros projectos municipais:
- Prémio Villa Portela 2020
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- Diligências para a elaboração de suportes informativos (regulamento, flyer, cartaz) e respetiva revisão de
conteúdos para divulgação pública da abertura do Concurso relativo à quinta edição do «Prémio Villa Portela
2020», tendo a mesma sido lançada em 4 de junho, na página oficial do Município de Leiria, e enviado
comunicado aos órgãos de comunicação social.
- Solicitou-se ao IPL a nomeação do seu representante para o Júri do Concurso, tendo ficado constituído
formalmente em agosto. Foram rececionados 6 trabalhos a concurso, que serão apreciados e classificados,
devendo ser decidido o trabalho vencedor em reunião do Júri a agendar em outubro.
Atlas do Património Classificado DGPC
No âmbito do Protocolo celebrado entre o Município de Leiria e a DGPC está a diligenciar-se, em articulação
com a Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial (DIPOET) e o Museu de Leiria, a
atualização de dados e georreferenciação sobre o Património Classificado e em Vias de Classificação do
concelho de Leiria.
- Aplicação ONHISTORY – Passado Vivo
Em 24 de junho, o Passado Vivo (Alexandre Cabrita, Coordenador do projeto) apresentou ao Município de
Leiria a sua proposta de inclusão do Castelo de Leiria no Projeto OnHistory, que foi deferida superiormente. É
uma aplicação gratuita idealizada pela Cultunatura, em parceria com o Passado Vivo, e programada pela IT
People, com experiências de Realidade Aumentada sobre a História dos locais.
Foram propostas fotografias e vídeo tendo-se efetuado a respetiva revisão para os efeitos pretendidos, e
promoveu-se a divulgação do lançamento desta nova APP no canal YouTube no dia 8 de setembro.
5. O Teatro Miguel Franco registou uma diminuição drástica do número de ações acolhidas
comparativamente à hospitalidade em anterior amostra, sendo uma clarividência da crise sanitária que se
vive, originando o receio algo justificado de presenças do público em salas de espetáculos e equipamentos de
lazer.
No total, o acolhimento de 26 ações com 449 espetadores, centra a receita municipal de €928,50 referentes a
exibição de cinema (€672,50) e outros eventos diversos (€256,00).
6. O Centro Cultural Mercado de Santana não registou atividade tendo em conta o período atual de pademiaCOVID-19
A Galeria Manuel Artur Santos acolheu a exposição “Santo António de Lisboa e Pádua” contando com 50
visitantes e efectuado o atendimento para informações diversas a 20 visitantes (depois do dia 20 de julho).
DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE
LUTA ANTI-MURINA
Aumento de ações preventivas de controlo de pragas urbanas (murídeos e insetos como baratas, pulgas,
traças, formigas, moscas e mosquitos, entre outros), incluindo serviços na rede de esgotos, coletores da via
pública, escolas e outros espaços públicos.
RUÍDO AMBIENTE
Otimização do procedimento de atuação do Município de Leiria em matéria de gestão de ruído ambiente, por
meio da revisão do fluxograma interno de tramitação de queixas relacionadas com incomodidade gerada por
ruído proveniente de atividades permanentes.
AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 5.ª ALTERAÇÃO DO PDM DE LEIRIA
Colaboração na elaboração do relatório Ambiental no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da 5.ª
Alteração ao Plano Diretor Municipal de Leiria.
RECURSOS HÍDRICOS
Adjudicação do Concurso Público n.º 38/2020/DCIP – Prestação de serviços para realização de estudo do
Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água (PERLA) e Acompanhamento de intervenções em espaço
Fluvial – Leiria.
Controlo da densidade de plantas aquáticas no Rio Lis, no troço entre o Açude da Fonte Quente e a Ponte
Hintze Ribeiro.
RESÍDUOS
30

Submissão da candidatura ao abrigo do Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o
Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos; Preenchimento do Inquérito do Instituto Nacional
de Estatística (INE) – Proteção Ambiental 2019; Elaboração do Balanço do investimento Covid-19; Adaptação
do Tarifário RU 2020, atendendo ao II Plano de medidas Extraordinárias adotadas pela CML relativamente ao
Covid-19; Envio do Reporte de contas 2019 dos RSU à Entidade Reguladora de Saneamento, Águas e Resíduos
Sólidos Urbanos (ERSAR); Elaboração do relatório com a análise comparativa de custos e proveitos dos RSU
2018/2019 do Município de Leiria.
SAÚDE
Relativamente à transferência de competências no domínio da saúde (Decreto-Lei n.º 23/2019, 30 de janeiro)
foram realizadas: 2 reuniões com elementos da coordenação estratégica no âmbito das transferências de
competência para as Autarquias Locais; 8 reuniões do grupo de trabalho responsável pela elaboração da
Estratégia Municipal de Saúde e 2 sessões participativas no Estádio Municipal de Leiria, envolvendo as
entidades ligadas à saúde, educação, apoio social, forças de segurança e proteção civil, com o objetivo de
perceber a sua perceção sobre os principais constrangimentos a nível da saúde e bem-estar que existem no
nosso concelho. No dia 3 setembro foi instalado o Conselho Municipal da Saúde de Leiria.
No âmbito da participação e colaboração em campanhas e iniciativas ligadas à Saúde destacam-se: A
campanha da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), no âmbito da Prevenção Primária do Cancro
da Pele; A divulgação da campanha - Saúde e Verão - Calor a subir, saiba como prevenir, em colaboração com
o Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral; A colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro na
sua Campanha de Recrutamento de Voluntários; A colaboração com a Associação Nacional de Municípios na
divulgação de cartazes, sobre COVID-19,em várias línguas; A colaboração com a Associação Acreditar –
Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, na iniciativa Setembro Dourado; A colaboração com a
"Direção Alzheimer Portugal" na divulgação da campanha desenvolvida, para assinalar o mês de Setembro e o
Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer; E a colaboração com a Research Unit in Education and
Community Intervention (RECI) na divulgação do estudo de Avaliação do impacto da Pandemia COVID-19,
focado no Bem-Estar Emocional e no Ajustamento Psicológico, quer dos profissionais de saúde quer da
população em geral.
UNIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DE LEIRIA
Criação de conteúdos digitais, com informação de sensibilização e educação ambiental para o Facebook do
Centro de Interpretação Ambiental; Coordenação da elaboração da candidatura do Município de Leiria ao
galardão Eco XXI; Realização da atividade, no dia 9 de setembro “A pequena rã da boca grande”;
Recalendarização das atividades que foram adiadas devido ao contexto de pandemia.
PRAIA DO PEDRÓGÃO
No âmbito da Bandeira Azul e devido à pandemia, não foram realizadas atividades presenciais na Praia do
Pedrógão nos meses de junho, julho e agosto, tendo-se optado pela divulgação de boas práticas ambientais e
de atividades online e também nos painéis informativos na referida praia.
No dia 5 de setembro foi realizada a primeira atividade presencial, pós pandemia, “Caminhar e conhecer o
Ambiente no Concelho - Litoral no Pedrógão”, que contou com 10 participantes.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Relativamente às atividades desenvolvidas pela DIDE, entre 15.06.2020 e 11.09.2020, sem prejuízo da
realização das normais tarefas necessárias à prossecução das competências cometidas a esta unidade
orgânica, cumpre-nos informar o seguinte:
a)

Grandes Eventos
i) Preparação e acompanhamento do procedimento para a realização da exposição “Leiria
Sobre Rodas 2020” e do cancelamento do evento nos moldes habituais;
ii) Resolução dos eventos “Festa Silenciosa” e “Carnaval de Verão da Praia do Pedrógão” por
força do Covid 19;
iii) Preparação dos procedimentos para a contratação de artistas para a Feira de Leiria 2021;
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iv) Desenvolvimento dos programas de incentivo promovidos por esta Autarquia, face à
Pandemia COVID 19, nomeadamente o TAL, Viva Rua Direita, Viva Leiria, Revisite Leiria,
turismo solidário - Instagramável;
v) Dinamização na Praia do Pedrógão durante a época de praia.
b) Indústria e Desenvolvimento Económico
i) Apoio à prospecção das empresas para instalação das mesmas;
ii) Desenvolvimento de estudos económicos para as necessidades internas – por exemplo Posto
de Turismo, Parque de Campismo;
iii) Prosseguimento das diligências procedimentais relativas ao processo de expropriação das
parcelas de terreno, necessárias à execução do Parque Empresarial de Monte Redondo;
iv) Prestação de informações relativas à existência/disponibilidade de espaços e ou terrenos
para a implantação de indústrias no concelho;
c)

Mercados e Feiras Municipais
i) Acompanhamento da empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Leiria”;
ii) Realização do procedimento para atribuição de espaços do Mercado Municipal de Leiria;
iii) Realização dos procedimentos e adoção das medidas de contenção à propagação da
Pandemia COVID 19, nomeadamente o controlo de acesso e lotação;
iv) Finalização da emissão dos cartões do Mercado Falcão;
v) Procedimentos relativos à desistência de vendedores nos mercados e feiras de Leiria e Praia
do Pedrógão;
vi) Divulgação e dinamização da loja online - LeiriaMarket.

d) Metrologia
i.
Prestação de serviços de metrologia no concelho de Leiria e apoio ao concelho de Ourém;
ii.
Acolhimento e apoio ao novo assistente técnico para realização das funções de metrologia.
i)

CAM – Centro Associativo Municipal
Gestão do CAM, apoio às associações e gestão das cedências dos infraestruturas.

j)

GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Acolhimento do gabinete na economia, transferência das instalações para o Centro Cultural
Mercado Sant’Ana, acolhimento e orientação da técnica, criação de suportes de divulgação.

k)

EE - Espaço Empresa
Criação e abertura dos serviços nas instalações do NERLEI, desenvolvimento dos materiais de
divulgação, formação ao recurso humano do EE.

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: Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamento de Atribuição de
Auxilios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovados em Reunião de Câmara de 04.08.2020, no valor de
€3.353,15 (três mil trezentos e cinquenta e três euros e quinze cêntimos);
1.1.3. PRO Leiria 2020: Atribuição de Auxílios do Municipio de Leiria – Apoio ao Associativismo
Desportivo – Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 07.07.2020, no valor de €5.000,00
(cinco mil euros);
1.1.4. Pro Leiria 2020: Receção, triagem e análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios
do Município de Leiria – PRO Leiria 2020;
1.1.5. Atribuição de Auxílios do Municipio de Leiria - Apoio Extraordinário às Instituições - COVID
19 – 2.ª Fase, aprovado em Reunião de Câmara de 4 de agosto de 2020, no valor de €15.940,67 (quinze
mil novecentos e quarenta euros e sessenta e sete cêntimos), a 11 clubes/associações do concelho;
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1.1.6. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços
e ofertas institucionais, a diversas entidades):
1. Apoio logístico – cedência do EML, à União Desportiva de Leiria, no valor de €30,75 (trinta euros
e setenta e cinco cêntimos), para a realização da Assembleia Geral do Clube, aprovado em
Reunião de Câmara de 21 de julho de 2020;
1.1.9 Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo:
2. Apoio financeiro de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros) ao Atlético Clube da Sismaria, para
a Requalificação dos Campos de Areia e Balneários de apoio, com a celebração de ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo, aprovado em Reunião de Câmara de 04 de agosto de
2020;
3. Apoio financeiro de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) ao Clube Atlético de Regueira
de Pontes, para a Construção do Pavilhão Desportivo, com a celebração de Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo, aprovado em Reunião de Câmara de 04 de agosto de 2020;
4. Apoio financeiro de €30.000,00 (trinta mil euros) ao Grupo Desportivo de Santo Amaro, para a
Requalificação dos Balneários de apoio, com a celebração de Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo, aprovado em Reunião de Câmara de 04 de agosto de 2020;
1.2. Programa de Formação Desportiva
1.2.1. Leiria - Freguesias em Movimento
O Programa “Leiria – Freguesias em Movimento”, caracteriza-se como uma medida
implementada com o objetivo de possibilitar o prosseguimento do fomento e desenvolvimento
da prática de atividade física e desportiva ao ar livre pela população em geral, de acordo com as
diretrizes da Direção-Geral de Saúde, numa perspetiva de promoção de ações que visam um
estilo de vida saudável, a decorrer entre 10 de agosto e 30 de setembro de 2020, nas diversas
freguesias de Leiria, ao ar livre, sempre que as condições climatéricas se proporcionem,
totalizando até à data uma participação de 1108 pessoas.
Procedeu-se à coordenação técnica do Programa, através da realização de reuniões com a
entidade parceira, para definição das necessidades ao nível dos recursos humanos e físicos, bem
como dos horários e conteúdos letivos.
Acompanhamento e apoio técnico diário e elaboração dos relatórios semanais do Programa.
1.2.2. Leiria Bike
O Programa “LeiriaBike” planeou para o ano 2020 um conjunto de atividades com o objetivo de
desenvolver o padrão motor “andar de bicicleta” e promover a mobilidade sustentável no
concelho de Leiria, em parceria com os Agrupamentos Escolares aderentes.
Numa primeira fase, os destinatários foram as escolas EB1 dos Marrazes (Agrupamento de
Escolas dos Marrazes), entre os dias 02 de março e 24 de abril de 2020 e EB1 dos Parceiros
(Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira), entres os dias 27 de abril e 19 de junho de 2020.
Devido às atuais circunstâncias circunstâncias o programa foi suspenso, contudo foram
leccionadas 4 das 12 aulas previstas (33%).
O Programa foi presente a Reunião de Câmara de 1 de setembro de 2020, para retoma das
atividades, assim que as condiçõesrelacionadas com a pandemia o permitam.
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 dos seguintes eventos na área do desporto informal para 2020:
 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA;
 LEIRIA CUP;
 CROSS FIRE FIREFIGHTER
 LEIRIA RUN;
 CORRIDA 10KM MONTE REAL;
 ARENA DO DESPORTO – PRAIA DO PEDRÓGÃO 2020;
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 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.
Nesta área de intervenção, e após aprovação em sede de Reunião de Câmara de 9 de março de 2020, de um
Plano de Contingência Interno para a COVID-19, foram definidas um conjunto de medidas e ações
orientadoras da atuação da Câmara Municipal Leiria (CML), aplicadas de modo articulado, com os
subsequentes decretos governamentais e orientações da DGS, de acordo com a evolução da infecção
registada no nosso país, todos os eventos foram cancelados numa primeira fase até dia 30 de junho.
O plano supra citado estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das ações ao nível
da CML e o processo de comunicação, interno e externo, neste caso específico com todos os agentes
desportivos e intervenientes diretamente envolvidos nestes eventos.
Neste sentido, e em cumprimento de todas as resoluções que têm sido divulgadas, a CML decidiu cancelar a
maioria dos eventos programados, até final de 31 de outubro de 2020.
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 programados para 2020, são os seguintes:
1. PR3. 16 de fevereiro [Amor - Rota dos Moinhos do Rei];
2. PR4. 08 de março [Nascente do Lis];
3. P19. 22 de março [Barosa];
4. P08. 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];
Foram realizados apenas os percursos PR3 e PR4, de Amor | Rota dos Moinhos do Rei e Nascente do Lis,
respetivamente, sendo que os restantes percursos foram cancelados até final de outubro, face às
circunstâncias provocadas pela pandemia Covid-19.
3.

PROGRAMA DE DESPORTO FORMAL
3.1. Programa Viver Activo e Academia Sénior
3.1.1. Em cumprimento das diretrizes governamentais e DGS, foram suspensas as atividades
presenciais, sendo estas substituídas, no período de 15 de março a 31 de julho de 2020, pelo
programa “Mantenha-se activo, treine em casa”, com aulas virtuais abertas aos nossos alunos e
à população em geral (Treino Funcional; Treino Global; Treino em Circuito; Treino Surpresa;
Corpo e Mente; Dança; Inglês; e Informática).
3.1.2. Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo e Academia Sénior, designadamente ao nível
das seguintes áreas:
 Atendimento geral, de forma a dar resposta a questões relacionadas com os programas e
atividades alternativas;
 Realização de reuniões com a equipa do Viver Activo para coordenação/monitorização das aulas
virtuais;
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Diversas reuniões com a entidade parceira que gere os recursos humanos do programa na
época 2019/2020, de forma acertar horários, definir conteúdos das aulas, entre outros
assuntos;
Elaboração de uma proposta de reeinício das atividades.

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 8 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.
Análise dos relatórios quadrimestrais dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
dos PDM, no período de vigência 2017/2021.
Desenvolvimento do processo de candidatura aos espaços desportivos para a época desportiva
2020/2021, por parte dos Clubes do concelho, em particular a análise e atribuição dos horários de treinos
regulares nos diversos Pavilhões Desportivos Municipais e Pavilhões Desportivos alugados para o efeito.
Aprovação dos Contratos de locação de horas de utilização para a época desportiva 2020/2021 dos
Pavilhões Desportivos de Marrazes (União de Freguesias de Marrazes e Barosa), José Saraiva
(Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira), D. Dinis (Agrupamento de Escolas D. Dinis), Gândara
(Escola Secundária Afonso Lopes Vieira) e Parceiros (Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros), na
Reunião de Câmara de 1 de setembro de 2020.
4.2. Piscinas Municipaisde Caranguejeira e Maceira
• Acompanhamento de trabalhos e pequenas reparações a realizar pelas empresas de tratamento de
água e manutenção (DPM e KINGMAN);
• Acompanhamento do encerramento das piscinas, causada pela pandemia COVID-19, decretado para as
instalações desportivas;
• Colaboração com a entidade gestora na organização e prepração da reabertura das instalações no dia
14 de setembro, segundo a Resolução do Conselho de Ministros, nomeadamente a n.º 55-A/2020 de 31
de julho, bem como a Orientação n.º 030/2020 de 20/05/2020, atualizada a 20/07/2020, e a Orientação
n.º 36/2020 de 25/08/2020 d da Direção-Geral de Saúde (DGS).

5.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – Complexo Municipal de Piscinas de Leiria
• Manutenção do encerramento do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, em virtude da pandemia
COVID-19, decretado pelo Governo, designadamente o encerramento de todas as instalações abertas ao
público, exceção feita aos atletas federados, conforme autorização e diretrizes emanadas pelas entidades
responsáveis;
• Preparação da reabertura do CMPL no dia 1 de setembro, segundo a Resolução do Conselho de
Ministros, nomeadamente a n.º 55-A/2020 de 31 de julho, bem como a Orientação n.º 030/2020, de
20/05/2020, atualizada a 20/07/2020, e a Orientação n.º 36/2020 de 25/08/20 da Direção-Geral de
Saúde (DGS).

6.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães
Pessoa
6.1. No período em referência, em termos gerais, o equipamento apresentou os seguintes dados
estatísticos:
 846 entradas registadas de atletas dos clubes do Concelho Leiria para utilização da Pista de Atletismo;
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 7 visitas comerciais;
 10 visitantes.
6.2. No âmbito das atividades acolhidas pelo Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, durante
o período supracitado em título, destacam-se:
 A realização de formações desportivas promovidas pela FITNESS Academy, nos meses de junho, julho
e agosto;
 A formação de aperfeiçoamento e atualização FCAA da Guarda Nacional Republicana do Comando
Territorial de Leiria, nos dias 24 e 29 de junho;
 O acolhimento do programa “Crianças ao Palco”, promovido pela Divisão de Educação e Biblioteca,
no dia 26 junho;
 A Assembleia Geral de Sócios do Clube União Desportiva Leiria , no dia 24 de julho.
7.

JUVENTUDE
7.1. Inicio do Procedimento administrativo para a elaboração e aprovação do Regulamento Municipal para
Programa Jovens Voluntários de Leiria.
7.2. Associativismo Juvenil (apoio às Entidades Associativas na Área da Juventude):
 Pro Leiria 2020 – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamento de Atribuição de
Auxilios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, às Entidades na área da Juventude, aprovados em
Reunião de Câmara de 04.08.2020, no valor de €5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta
euros;
 Atribuição de Auxílios do Municipio de Leiria - Apoio Extraordinário às Instituições - COVID 19
– 2.ª Fase, aprovado em Reunião de Câmara de 4 de agosto de 2020, no valor de €3.917,64
(três mil novecentos e dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos) (quinze mil novecentos
e quarenta euros e sessenta e sete cêntimos), a 5 associações do concelho.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. Programa de Comparticipação de Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria
De 11 de junho a 11 de setembro foram apresentadas 56 candidaturas. Foram deferidas 45 candidaturas,
abrangendo 87 munícipes.
2. Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria
No período em referência, foram apresentadas 30 candidaturas ao programa de comparticipação ao
arrendamento. Destas, 8 foram indeferidas, 11 foram deferidas, 7 candidaturas estão em análise e 4 foram
rejeitadas liminarmente por falta de documentos necessários à instrução da candidatura.
3. Programa Creche Para Todos
No período em referência, foram apresentadas 13 candidaturas ao programa “Creche para Todos”. Destas, 5
foram deferidas, 7 estão em análise e 1 foi rejeitada liminarmente por falta de documentos necessários à
instrução da candidatura.
4. Fundo Municipal de Emergência Social
Desde a entrada em vigor do FMES, a 27 de julho, até ao dia 11 de Setembro foram rececionadas 40
candidaturas.
5. Banco Local de Voluntariado de Leiria
Neste período foram rececionadas 9 novas candidaturas a voluntários para o Banco Local de Voluntariado de
Leiria.
Foram integrados 6 voluntários em ações de voluntariado regulares (com duração igual e superior 3 meses).
6. Programa Teleassistência
Foram efetuadas visitas domiciliárias aos utilizadores da teleassistência, foi entregue apenas um equipamento
a um novo utilizador, foram entregues também, equipamentos que estavam para reparação. Foram efetuadas
visitas domiciliárias, contactos com idosos e familiares e monitorizados os equipamentos através da
Plataforma da Teleassistência.
7. Rede Social
No que diz respeito às atividades da Rede Social realizou-se uma Reunião de Plenário do CLASL, onde foram
ratificados os pareceres emitidos anteriormente pelo Núcleo executivo, no âmbito de candidaturas efetuadas
por duas IPSS’s ao BPI Sénior. Foram apresentados os trabalhos já desenvolvidos pelos CLDS’s desde o seu
arranque e dado a conhecer o seu Plano de Ação para este ano reajustado à nova realidade – COVID 19 (tendo
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acontecido uma reunião prévia com os CLDS’s para os ajustes ao Plano e estratégias de divulgação das
atividades), e foi aprovada a criação do NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Leiria.
Realizou-se também reunião da Comissão Social de Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça, para fazer
a avaliação e ponto de situação das atividades desenvolvida desde o início do ano e continuidade dos projetos
em curso.
No apoio aos idosos, a EPII – Equipa Para a Pessoa Idosa em Isolamento, desde o período do confinamento
que equipa não realizou mais nenhuma reunião presencial, contudo os contactos e a troca de informações,
quer por email ou telefone e até as visitas domiciliárias já estão a ser efetuadas, ou seja o acompanhamento
aos idosos tem sido efetuado, no que diz respeito às diligências mais urgentes e necessárias, têm continuado a
ser feitas informações bem como comunicações e respostas ao Ministério Público. Neste período, registaramse duas novas sinalizações estando já em curso o acompanhamento.
8. Gabinete de Atendimento Social
No período em apreço, foram registados 162 atendimentos, dos quais estão registados em SIDAM 58
atendimentos e 104 atendimentos foram realizados presencialmente, com marcação prévia, sendo que todos
os pedidos de atendimento foram realizados através da plataforma on-line e contactados telefonicamente
para prestação de informações adicionais e envio de formulários por e-mail, por forma a reduzir as
deslocações à CML.
9. Gabinete de Atendimento ao Emigrante:
O GAE de Leiria, no período em apreço apenas realizou atendimentos por via telefónica e por email, num total
de 8 atendimentos, que se prendiam sobretudo com o regresso a Portugal ou na dificuldade de renovação de
documentos. Também houve contactos de cidadãos estrangeiros que por não conseguirem contactar com o
SEF, recorrem a este gabinete e foram encaminhados para a Amigrante ou para o CLAI em Coimbra.
10. Projeto Viver Melhor
O Projeto Viver Melhor esteve com as suas atividades encerradas devido à Pandemia de Covid 19, entre
março e 16 de junho, altura em que apenas reativou a atividade – Classes de Mobilidade, com duas classes
com uma média de 7 utentes por classe, duas vezes por semana.
Foram efetuadas algumas atividades com os moradores do Bairro em espaço exterior.
11. Pro Leiria
Foram analisadas e aprovadas em reunião de Câmara 5 candidaturas para apoio à continuidade de atividades
de interesse Municipal, 2 candidatura para realização de obras em habitação de pessoa idosa em situação de
vulnerabilidade social, 6 candidaturas para aquisição de equipamento essencial para o desenvolvimento de
respostas sociais.
12. Atribuição de Auxílios do Município de Leiria – Apoio Extraordinário às Instituições – COVID 19 – 2ª fase
Com o objetivo de minimizar o impacto que a atual situação epidemiológica está a provocar no tecido
associativo municipal, foram aprovadas 11 candidaturas apresentadas por Instituições Particulares de
Solidariedade Social.
13. Realização da Conferencia Online “Agir e Reagir ao COVID – 19 – Desafios das Organizações Sociais”, que
decorreu no dia 29 de julho de 2019, que integrou os seguintes temas:
“Como capacitar as organizações para as situações de crise”;
“Superar o Insuperável – um caso real”;
“Dinâmicas Organizacionais – Gerir Impactos”.
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO
Considerando a abertura ao público da Loja de Cidadão de Leiria no dia 16/12/2019, as atividades levadas a
cabo por esta divisão estiveram diretamente relacionadas com a gestão e funcionamento da mesma, a saber:
a) Articulação com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, relativamente à ao
cumprimento das diretrizes de funcionamento e gestão da Loja.
b) Reuniões mensais com os coordenadores das entidades presentes na Loja, para garantia de um correto
e normal funcionamento de todos os serviços na Loja;
c) Colaboração com as demais entidades no que se refere à gestão dos atendimentos agendados por
prévia marcação, bem como a resolução de situações de conflito que surgem “à porta” da Loja em
colaboração com a equipa de segurança;
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d) Articulação com a Divisão de Obras Municipais, questões relacionadas com a empreitada da obra da

Loja, designadamente pequenas reparações e conclusão de trabalhos que ficaram por
assegurar/concluir;
e) Articulação com a Divisão Administrativa, por forma a garantir a existência de serviços de limpeza na
Loja, no âmbito do COVID_19;
f) Articulação com a Divisão Financeira, no que se refere aos procedimentos a adoptar quanto à receita
do Espaço Cidadão, bem como ao pagamento das rendas por parte das entidades públicas,;
g) Assegurar o funcionamento da Loja durante o Estado de calamidade, de acordo com as regras da DGS,
bem como as orientações da AMA, no que se refere ao cumprimento das regras de segurança e
higienização.
h) Articulação com os diversos serviços do Município, no âmbito da entrega de proteções de acrílico,
adquiridos através de procedimento de contratação pública promovido pela DIAC.
i) Articulação com o condomínio do Edifício “O Paço” e DIF, no que se refere à gestão da conta corrente
do mesmo;
j) Articulação com os Espaços Cidadão, instalados nas Juntas de Freguesia do Município, no âmbito da
gestão dos mesmos, designadamente no que se refere à inscrição em ações de formação, bem como
no auxílio de pedidos de suporte;
k) Articulação com a DIDE e UEV, de molde a assegurar a existência de um espaço exterior à Loja, para
garantir a espera dos munícipes que se deslocam à mesma;
l) Articulação com a DII, no âmbito da página da Loja constante da página do Município, bem como
promover a resposta atempada aos cidadãos através do e-mail criado para o efeito.
m) Acompanhamento/colaboração com os serviços prestados no Espaço Cidadão, tendo sido assegurados
2273 atendimentos no período de 15/06 a 11/09.
DIVISÃO DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS

Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN.
BOMBEIROS MUNICIPAIS
Atividade Operacional
No âmbito da actividade operacional, durante o período considerado para o relatório de actividades, o Corpo
de Bombeiros Municipais de Leiria registou 1207 ocorrências, empregando um total de 2605 elementos e
1492 viaturas.
Classificação Ocorrências

Número de Ocorrências

Número elementos envolvidos

Número viaturas envolvidas

Incêndios
Urbanos
ou
área
urbanizável
Incêndios em Equipamentos ou
Produtos
Incêndios em Transportes
Acidentes
Acidentes Industriais e Tecnológicos
Incêndios Rurais
Incêndios em Detritos
Comprometimento total ou parcial
Segurança
Assistência em saúde
Intervenção em conflitos legais
Assistência
e
prevenção
a
atividades humanas
Operações diversas

18

124

37

4

19

5

10
30
3
99
4
14

55
123
16
524
15
33

15
41
16
143
4
14

393
12
450

393
25
1068

344
12
681

170

210

180

Transportes de Vitimas suspeitas e confirmadas com COVID19
Foram efectuados por este corpo de bombeiros no período entre 15 de Junho e 13 de Setembro, 39
transportes de vítimas suspeitas por indicação do INEM e 6 vítimas com confirmação de infecção por
COVID19.
Prevenção à Praia do Pedrogão
Durante este período, permaneceu diariamente durante as 08h00 e as 20h00, um dispositivo de Nadadores
Salvadores e 1 ABSC de prevenção na praia do Pedrogão
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Reuniões, Treinos e Simulacros:
O corpo de Bombeiros Municipais de Leiria participou durante o período em epígrafe nas seguintes reuniões:
 4 Reuniões do Briefing mensal do Serviço Municipal de Proteção Civil,
 2 Reuniões com o Comando Distrital de operações de Socorro de Leiria,
Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício
Foram emitidos pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos.
Extermínio da Vespa Velutina
Os Bombeiros Municipais de Leiria procederam ao extermínio de 282 ninhos de vespa velutina, empregando
nestas acções de extermínio um total de 316 viaturas e 564 elementos.
Leiria, 18 de setembro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Gonçalo Lopes
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Mapa de Monitorização das Candidaturas

até 11/09/2020

CANDIDATURAS

Inv. Elegível

Comparticipação

Taxa média

AL

[comunitária]

TOTAIS DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM CANDIDATURAS

€
€

33 040 295,11

84%

Valor total dos pedidos de
pagamento submetidos

27 254 827,17

€

[nacional] €
380 969,44

€

18 256 673,99 €

€

300 469,44

€

8 736 038,67

€

80 500,00

€

5 749 347,45

€

257 560,70

Taxa de execução
financeira, submetida

Comparticipação transferida

Taxa comp.
transferida

20 291 383,67

[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS APROVADAS €

21 823 107,74

85%

15 138 284,04 €

11 407 594,51

52%

€

8 310 266,33

45%

[nacional]

[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS SUBMETIDAS (OU NEGOCIADAS) POR APROVAR

€

10 955 072,86

80%

[nacional]

€

5 122 315,80

€

8 347 809,09

[comunitária]

TOTAIS DAS CANDIDATURAS COM SUBMISSÃO SALDO FINAL

€

7 081 721,54

85%

[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 €

€

1 999 821,55

84%

€

€

492 132,93

85%

€

23/12/2015

POISE-02-3220FSE-000191

30/05/2016

CENTRO-02-0853FEDER-000005

até 11/09/2020

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

1 680 481,56

€

€

418 312,98 €

3 127,87 €

7 777 787,29

2 283 351,61 €

1 | 14/09/2020
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Submetida
17/10/2016

Termo de aceitação
28/08/2017

17/10/2016 pela
CIMRL

Termo de aceitação
03/10/2017. Aprovação
Rep. 05/07/2019

15/12/2017

Termo de aceitação
15/04/2020

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

Termo de aceitação
01/08/2018. Aprovação
Rep. 25/10/2018.
Aprovação Rep.
31/01/2020

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

CENTRO-04-3118-FSE000014

11/10/2019

Termo de Aceitação
26/06/2020

Valorização dos Caminhos de Fátima

31/05/2017 pela ACF

Termo de aceitação
17/08/2017. Aprovação
Rep.13/03/2019.
Aprovação Rep.
12/05/2020

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-04-3928FEDER-000013

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]

Comparticipação
transferida

€

186 385,02

60%

€

01/01/2018
31/12/2020

€

80 584,47

70%

€

28/08/2017
31/12/2021

€

142 053,52

85%

€

120 745,49

07/08/2017
31/12/2019

€

350 000,00

85%

€

297 500,00 €

3 837 896,39 €

19/09/2017
20/03/2019

€

7 011,87

85%

€

5 960,09 €

1 051,78 €

02/10/2017
02/04/2019

€

4 775,71

85%

€

4 059,35 €

716,36

01/01/2017
30/06/2020

€

58 823,52

85%

€

49 999,99 €

01/02/2020
31/01/2021

€

59 918,40

85%

€

01/01/2017
31/12/2020

€

356 021,60

85%

€

€

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 11/09/2020

AL

01/01/2017
31/12/2019

111 831,01

Valor elegível por
submeter [Saldo]

176 570,45 €

0,00 €

99 043,47

89%

98%

74 975,15 €

5 609,32 €

10 643,52

19%

54%

€

-

0%

0%

350 000,00 €

0,00 €

282 624,99

95%

100%

6 698,59

€

-

€

894,01

15%

100%

€

3 163,34

€

-

€

-

0%

100%

8 823,53

€

-

€

58 823,52

€

-

0%

100%

50 930,64 €

8 987,76

€

-

€

59 918,40

€

7 002,96

14%

25%

302 618,36 €

1 058 668,63 €

154 605,31 €

201 416,29

€

-

0%

100%

56 409,13 €

€

90 609,54 €

27 327,24

€

460 354,46

€

-

€

142 053,52

2 | 14/09/2020

Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida

€

-

100%

€

-

€

-

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

24 meses

€

-

85%

€

-

€

-

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

12 meses

€

113 652,00

100%

€

113 652,00

€

-

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

12 meses

€

148 462,51

100%

€

148 462,51

€

-

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

24 meses

€

-

85%

€

-

€

-

€

5 856,03

85%

€

4 977,63

€

878,40

€

5 856,03

85%

€

4 977,63 €

878,40

€

9 666 172,39

80%

€

30/09/2016 pelo
IPL

POCI-01-0145FEDER-023557

24/08/2017
22/02/2019

€

4 859 468,00

1 340 139,57

19/12/2018

Melhoria da eficiência energética no Complexo
Municipal de Piscinas de Leiria

7 736 047,56

Aguarda admissibilidade

30/09/2018
27/12/2021

€

941 197,42

45%

€

427 917,64 €

18/12/2018

Melhoria da Eficiência Energética do Edifício dos
Paços de Concelho

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

ITI - PACTO assinado 31/08/2015

Comparticipação
transferida

Aguarda admissibilidade

06/04/2017
27/12/2021

€

277 627,00

46%

€

127 884,15

€

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

15%

100%

até 11/09/2020

12 meses

Termo de aceitação
13/06/2017

Valor elegível por
submeter [Saldo]

AL

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

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

COMPARTICIPAÇÃO

Em preparação Aviso
CENTRO-73-2020-11

Aguarda submissão até
30/09/2020

Em fase de consolidação para escolha do projeto

Taxa

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Em preparação Aviso
CENTRO-62-2020-10

Aguarda submissão até
28/09/2020

Cinebanda

Inv. Elegível

ou

Em preparação Aviso
CENTRO-D4-2020-82

Aguarda submissão até
15/10/2020

Escola Digital LEIRIA - Recursos para a Inovação e
Aprendizagens

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

data início
conclusão

Em preparação Aviso
CENTRO-14-2020-12

Aguarda submissão até
30/10/2020

Implementação do sistema de informação cadastral
simplificado do Município de Leira

Aprovada (Cont. Fina.)

Em preparação Aviso
CENTRO-53-2020-08

Remoção Fibrocimento

Aguarda submissão até
31/10/2020

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

€

3 394,39

€

-

€

746,64

152 079,85
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Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida
26/01/2017

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

25/01/2017

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

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

Ampliação e apetrechamento da EB Machados

CENTRO-03-5673FEDER-000042

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. Adenda
14/05/2020

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. Aguarda
adenda

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

07/12/2018

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

CENTRO-05-4842FEDER-000042

Construção de uma Unidade de Saúde em Cortes

CENTRO-05-4842FEDER-000041

Centro Escolar de Marrazes

Ampliação e Apetrechamento da EB Bajouca

CENTRO-03-5673FEDER-000043

Construção de uma Unidade de Saúde de Monte Real Carvide

CENTRO-03-5673FEDER-000005

Designação da candidatura

Código

Aprovada (Cont. Fina.)

CENTRO-07-2114-FEDER000106

Mapa de Monitorização das Candidaturas

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]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 11/09/2020

AL

21/03/2016
18/04/2019

€

451 649,64

85%

€

383 902,19

€

74 402,31 €

451 649,64

21/03/2016
15/06/2019

€

438 280,58

85%

€

372 538,49

€

59 759,01 €

06/11/2015 PR
€
31/12/2020

4 217 088,24

85%

€

25/07/2016 PR
€
31/01/2019

581 743,30

85%

€

494 481,81

09/06/2016 PR
€
29/03/2019

422 657,87

85%

€

€

708 128,42

85%

27/07/2016 PR
€
15/06/2019

577 152,96

06/12/2017 PR
€
12/05/2020

30/11/2015 PR
€
31/12/2021

27/07/2016
16/08/2019

Valor elegível por
submeter [Saldo]

€

364 706,62

95%

100%

438 280,52 €

0,00 €

353 911,10

95%

100%

€

1 532 697,62 €

2 684 390,62 €

1 302 792,98

36%

34%

€

187 473,18 €

263 763,91 €

317 979,39 €

150 759,05

30%

100%

359 259,19

€

174 738,97 €

88 737,13 €

333 920,74 €

75 426,58

21%

97%

€

601 909,16

€

157 988,46 €

91 728,48 €

616 399,94 €

77 969,21

13%

100%

85%

€

490 580,02

€

169 327,95 €

80 609,77 €

496 543,19 €

68 518,31

14%

100%

199 291,17

85%

€

169 397,49

€

103 217,15 €

190 790,51 €

8 500,66 €

162 171,93

95,7%

100,0%

772 248,44

85%

€

656 411,17

€

494 418,58

3 584 525,00 €

1 924 235,53

€

-
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Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida

Aprovada (Cont. Fina.)

15/12/2017

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

CENTRO-07-2114FEDER-000086

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Termo de Aceitação
06/03/2019. Adenda
20/12/2019.
Reprogramação em
elaboração

Inv. Elegível

79 107,35

85%

€

€

558 975,39

85%

€

13 626,67 €

85%

€

-

€

Termo de aceitação
14/09/2017. Aprovada
Rep. 21/11/2018.
Aprovada Rep.
11/03/2020.

11/01/2017
30/04/2020

€

127 245,39

85%

€

108 158,58

€

19 086,81 €

122 875,13 €

Aprovada em
03/01/2018

01/09/2017
31/08/2020

€

431 730,00

85%

€

366 970,50

€

496 489,50 €

244 258,00 €

#DIV/0!

€

€

-

Em preparação Aviso
CENTRO-06-2020-01

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura

24 meses

Aguarda abertura aviso

Em fase de recolha de
dados para submeter a
candidatura. Pré
aprovado FEDER
740.598,88

24 meses

27/11/2018

Termo de aceitação
04/05/2020

21/04/2017
28/12/2020

-

€

-

-

€

Taxa de
execução física

65 480,68

€

11 582,67

17,2%

65,8%

4 370,26 €

10 009,57

9%

98%

€

-

0%

57%

1 640 760,85 €

18 913,10

1%

28%

-

€

-

85%

€

871 292,80

85%

€

740 598,88

€

130 693,92

€

871 292,80

85%

€

740 598,88

€

130 693,92

€

18 311 764,68

85%

€

15 564 999,99

€

6 194 899,89

€

2 230 054,82

85%

€

1 895 546,60 €

Taxa comp.
transferida

515 576,31

26/12/2018 pela
CIMRL

CENTRO-03-5266-FSE000023
Aguarda submissão até
31/10/2020
Em preparação
CENTRO-09-1406FEDER-000037

€

€

-

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)

475 129,08

21 687,45

€

SmartCity - Reforço PEDU PI4.5

CIMRLEIRIA.06.13
Sistema de informação aos utilizadores em tempo
real

67 241,25 €

Comparticipação
transferida
até 11/09/2020

01/07/2020
01/07/2022

€

Valor elegível por
submeter [Saldo]

AL

Aprovada em
05/06/2020

PAMUS

CIMRLEIRIA.06.07
Ciclovia do Rio Lis

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

27/01/2017 pela
CIMRL

CENTRO-08-0550FEDER-000016

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

COMPARTICIPAÇÃO

ou

20/07/2017 pela
CIMRL

CENTRO-07-2114FEDER-000121

Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL

Taxa

09/08/2018 PR
€
31/12/2020

ITI - Submetido pela CIMRL

Valorização e Promoção do Património Natural da
Região de Leiria

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

data início
conclusão

187 472,00

-

850 151,20 €

589 293,97 €

5 | 14/09/2020

Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

CIMRLEIRIA.06.02
Aquisição, implementação e operação de Sistema de
Bike Sharing na cidade de Leiria

Inv. Elegível

21/11/2018

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

26/01/2016
15/12/2020

Proposta reprogramação acréscimo FEDER

85%

€

€

1 829 599,86

85%

€

€

152 249,99

85%

€

€

1 604 021,54

85%

849 000,00

€

1 555 159,88 €

129 412,49

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

até 11/09/2020

149 823,53

426 689,97 €

€

22 837,50

€

1 363 418,31 €

240 603,23

442 339,90 €

1 387 259,96 €

375 988,92

24%

74%

02/12/2015
11(02/2020

€

2 187 859,69

85%

€

1 859 680,74 €

572 500,22

€

2 187 859,69 €

0,00 €

1 814 502,27

98%

100%

Termo de aceitação
16/12/2019.

30/11/2015
31/12/2021

€

1 856 910,92

85%

€

1 578 374,28 €

420 527,87 €

163 000,92 €

1 693 910,00 €

93 047,44

6%

49%

€

122 701,93

85%

€

104 296,64

€

271 825,42

€

255 031,04

94%

100%

18 405,29

30/10/2017

CENTRO-09-2316FEDER-000148

998 823,53

Comparticipação
transferida

AL

Termo de aceitação
04/12/2017. Adenda
07/04/2020

19/01/2016
19/03/2020

€

319 794,61

85%

€

18/12/2018

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 por
submeter [Saldo]

Termo de aceitação
29/11/2017. Adenda
14/11/2018. Adenda
05/03/2020

Proposta reprogramação acréscimo FEDER

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

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

31/08/2017

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

Taxa

ou

10/12/2018

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

CENTRO-09-2316FEDER-000068

PROPOSTA DE
REPROGRAMAÇÃO

CENTRO-09-2316FEDER-000139

Acessos Mecânicos (Fase II) - Requalificação do Largo
da Sé e Parque Verde da Encosta do Castelo

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

data início
conclusão

PROPOSTA DE
REPROGRAMAÇÃO

CENTRO-09-2316FEDER-000125

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

Aprovada (Cont. Fina.)

PROPOSTA DE
REPROGRAMAÇÃO

até
31/12/2023

€

2 171 824,72

85%

€

1 846 051,02 €

605 204,11

1 775 040,81 €

1 780 217,21

MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA

PROPOSTA DE
REPROGRAMAÇÃO

€

2 088 283,31

85%

€

REABILITAÇÃO DO PERCURSO POLIS – LEIRIA (FASE 1)

PROPOSTA DE
REPROGRAMAÇÃO

€

842 361,83

85%

€

716 007,56

€

148 103,72 €

319 794,61

€

-

€

126 354,27

6 | 14/09/2020

Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida
04/11/2016

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

09/11/2016

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

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 DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO (Estudos e
Projetos; Empreitadas) - Espaço Público

CENTRO-09-4943FEDER-000007

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

CENTRO-09-4943FEDER-000008
CENTRO-09-4943FEDER-000009

Designação da candidatura

Código

Aprovada (Cont. Fina.)

2.ªfase
S/AVISO

Mapa de Monitorização das Candidaturas

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

Inv. Elegível

COMPARTICIPAÇÃO

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

85%

€

18/02/2016
18/02/2018

€

49 615,59

85%

€

18/02/2016
18/02/2018

€

231 956,60

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 €

€

111 303,67

85%

€

94 608,11

€

108 210,20

€

130 415,20 €

42 173,25 €

7 442,34 €

34 793,49 €

€

75 641,60 €

Taxa de
execução física

22 696,38

€

841 113,22

€

-

€

684 289,67

96%

100%

49 615,58 €

0,00 €

40 064,59

95%

100%

231 956,58 €

0,00 €

187 304,93

95%

100%

88 990,11 €

0,00 €

71 859,51

95%

100%

€

164 823,52 €

436 719,49

€

-

€

352 650,98

95%

100%

30 614,35 €

8 422,51 €

36 016,88

€

-

€

29 083,63

95%

100%

0,00 €

179 964,32

95%

100%

222 866,08 €

21/12/2017

371 211,57

Taxa comp.
transferida

até 11/09/2020

841 113,22

197 163,11

Comparticipação
transferida

AL

€

714 946,24

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Termo de aceitação
29/03/2018

15/03/2019
15/03/2022

€

59 854,00

85%

€

50 875,90 €

24 607,42

€

59 854,00

€

-

€

41 897,80

62%

100%

29/03/2018

PDR2020-10214- PDR2020-814046127
043479

Requalificação do Mercado de Produtores Locais

Taxa

ou

19/02/2016
14/12/2018

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

Termo de aceitação
30/10/2019

29/03/2018
05/11/2021

€

51 449,67

85%

€

43 732,21 €

83 602,78

€

4 735,50

€

46 714,17

€

-

0%

64%
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Divisão de Gestão de Fundos Estruturais

Submetida

Designação da candidatura

Código

Mapa de Monitorização das Candidaturas

Aprovada (Cont. Fina.)

Inv. Elegível

10/10/2019

MAR20-04-80S3FEAMP-001431

MAR2020

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

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

data início
conclusão

Aguarda assinatura do
Termo de Aceitação

27/05/2019
26/05/2021

Taxa

COMPARTICIPAÇÃO

ou

Valor elegível submetido
[Pedidos Pagamento]

Valor elegível por
submeter [Saldo]

Comparticipação
transferida

Taxa comp.
transferida

Taxa de
execução física

0%

75%

até 11/09/2020

AL

€

290 958,69

85%

€

247 314,89

€

43 643,80

€

290 958,69

85%

€

247 314,89

€

43 643,80

€

-

€

290 958,69

€

-
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Divisão de Gestão de 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 11/09/2020

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 € €

204 036,39

€

10 000,00

100%

€

10 000,00

€

-

10 000,00 €

€

10 000,00

€

13 937,14

100%

€

13 937,14

€

-

- €

€

-

€

5 000,00

100%

€

5 000,00

€

-

- €

€

-

€

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
Despacho n.º 7262_2020_Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de
Sistemas de Recolha de Biorresíduos
Candidatura n.º 39 _ submetida em 11/08/2020
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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