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REPRESENTAÇÃO EXTERNA

No período em análise no âmbito das suas funções, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria esteve
presente em várias reuniões, a saber: Reunião da Assembleia Municipal, reuniões de Câmara, Conselho de
Administração da VALORLIS, Conselho de Administração da SIMLIS Conselho Executivo da AMLEI, ADAE,
CIMRL e Conselho de Administração dos SMAS.
ATIVIDADE DOS SERVIÇOS
DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Relatório financeiro respeitante ao período em análise constitui o Anexo I ao presente relatório e dele faz
parte integrante.
UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
Formação profissional:
a) Adoção das medidas necessárias à implementação do plano de frequência de ações de formação para
2014;
b) Adoção das medidas necessárias a garantir a implementação e o Funcionamento da FADIRE [Programa
de Qualificação dos Profissionais da Administração Pública];
c) Organização e acompanhamento do processo de formação profissional às Juntas de Freguesia.
Vencimentos:
Organização do processo de prestação de informação à DGAL sobre a redução do número de
trabalhadores nas autarquias locais, incluindo a Câmara Municipal de Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva, a
Leirisport, E.M. e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.
Segurança, higiene e saúde no trabalho:
Acompanhamento de 05 auditorias destinadas à verificação das condições de segurança, higiene ou saúde
no trabalho.
Assiduidade:
Implementação das medidas legalmente previstas destinadas a garantir novamente a transição para o
cumprimento do período normal de trabalho de oito horas por dia e quarenta horas por semana, ante a
suspensão decorrente das 02 providências cautelares intentadas pelo SATL e SNBP.
DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
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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.
1– Á R E A J U R Í D I C A
Informações de
carácter
Procedimento
Apoio Técnico-Jurídico
Contraordenações
técnico-jurídico
disciplinar

84

Iniciados

0

Terminados

0

Iniciados

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

232

Movimentados
Decisões
Execuções judiciais
Impugnações judiciais
Coimas pagas
2–Á R E A A D M I N I S T R A T I V A

1540
220
15
3
102

30
5
85
2
0
3

Serviço de Execuções Fiscais
Instauração
Citações
Pagamentos

140
181
109

Balcão

1

Nº atendimentos

690

Serviço de Atendimento ao Público
2
3
4
5

677

1201

864

6

870

330

7
DPGU
(TRIAGEM
TÉCNICOS)
222

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO
Área de Aprovisionamento

Proc.
concluídos
Contratação excluída

N.º de processos
Reclamações
Proc. em curso / Recursos
hierárquicos

Total

1

3

0

4

110

0

0

110

Ajuste Direto, Regime Geral

3

5

0

8

Concurso Público

0

2

0

2

Acordo Quadro

0

3

0

3

TOTAL:

127

Ajuste Direto, Regime Simplificado

Área do Património
a) Colaboração com as juntas de freguesia de Caranguejeira e Coimbrão bem como com a Casa do Povo
de Santa Catarina da Serra, com vista à celebração de minutas de contrato de comodato das frações onde
se encontram edificadas as instalações afetas às Unidades de Saúde Familiar das respetivas freguesias;
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b) Realização das escrituras de justificação da posse de imóveis onde se encontram edificados dois
edifícios escolares em Monte Redondo;
c) Regularização do registo do imóvel sito na Rua Machado dos Santos, n.º 25-D, Leiria;
d) Regularização do registo de parcela de terreno destinada a equipamento, sita em Monte Redondo,
proveniente da alteração ao processo de loteamento n.º 43/95;
e) Realização da Escritura de Compra e Venda da parcela 2 relativa ao projeto EPA1 - Requalificação da
margem direita do Rio Lis - Candidatura ao QREN - Programa Operacional Regional do Centro - Mais
Centro.
Área do Armazém
No que se refere ao serviço de armazéns será de realçar a conclusão do plano anual de compras e
correspondente autorização, relativamente aos processos de aquisição de bens armazenáveis a adjudicar
em 2014.
DIVISÃO DE INFORMÁTICA
No decorrer das atividades regulares, salientamos as seguintes:
a) Reparação de equipamentos sob a gestão da Divisão de informática;
b) Implementação de um novo link Wi-fi entre o Mimo e o Castelo, procedendo à troca das Bridges Cisco
por duas Nano Stations M5 – Ubiquiti;
c) Apoio técnico às unidades orgânicas no exercício das suas atividades;
d) Apoio técnico solicitado por diversas Juntas de Freguesia;
e) Procedimentos de passagem de ano de todas as aplicações de gestão autárquica;
f) Apoio aos Bombeiros Municipais, nos alertas provocados pelo mau tempo.
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO
Abertura de Procedimento para as seguintes empreitadas:
- T - 41/2013- Requalificação da iluminação pública para tecnologia led - Jardim Luís de Camões - Leiria
- T - 42/2013 Reparação do pavimento e área envolvente na zona do quiosque ardido, no percurso polis - Fonte
Quente - leiria
- T - 43/2013-Reparação da cobertura dos edifícios municipais - danos provocados pelas intempéries de
19/01/2013
- T - 44/2013 -Substituição de coberturas de habitações sociais no bairro das Almoinhas em Marrazes
- T - 45/2013 Requalificação da Avª. General Humberto Delgado, rua Emília Silva Carvalho, Avª. N. Srª. De Fátima
e rua Joaquim Ribeiro de Carvalho - Leiria
- T - 46/2013 Beneficiação da rua professora Margarida Fernandes Carvalho - Ortigosa
- T - 47/2013 Beneficiação da estrada da Coucinheira - freguesia de Amor
- T - 48/2013 Reparação do pavimento na rua Capitão Silva Mendes, praia do Pedrogão - Coimbrão
- T - 49/2013 Execução de sinalização horizontal com pintura a quente em spray plástico e termoplástico nas
vias municipais do concelho
- T - 50/2013 Construção da variante dos Capuchos
- T - 51/2013 Requalificação do cm 1038, troço desde o Barracão até ao limite do concelho, Leiria
- T - 01/2014 Execução de muro de contenção de terras na rua Barreira de Meda - Telheiro - Barreira
- T - 02/2014 Requalificação do parque de campismo do Pedrogão
- T - 03/2014 Execução de diversas drenagens pluviais - reparação do coletor pluvial da Avª. Comunidade
Europeia - Leiria
GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS
- Mercado Falcão – Atualização cartográfica, elaboração e impressão de peças desenhadas específicas e
medição de áreas.
- Realização de avaliações no âmbito da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro.
- Colaboração técnica no projeto para “Requalificação do Parque de Campismo do Pedrógão”.
- Estudo para “Remodelação e requalificação do Largo de São Jorge na Carreira”.
- Processo de atualização de peças desenhadas (Plantas de todos os pisos) do Edifício dos Paços do Concelho de
Leiria, em articulação com a Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP).
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- Proposta para reperfilamento da Avenida Heróis de Angola e envolvente.
- Desenvolvimento de peças escritas e desenhadas referentes ao procedimento da Requalificação do Parque
Infantil Afonso Lopes Vieira, em Leiria.
- Elaboração de peças desenhadas para construção do módulo de apoio com instalações sanitárias e bar de
apoio no Parque Radical de Leiria.
- Elaboração de peças desenhadas referentes à relocalização e desenvolvimento da Feira de Levante.
- Acompanhamento técnico referente aos Centros Escolares da Maceira e Barreira/Telheiro.
- Elaboração de peças desenhadas para construção do Centro Escolar da Bajouca e de Souto da Carpalhosa.
- Elaboração de peças desenhadas referentes à Requalificação da Casa da Cova, Bidoeira.
Realização de levantamentos topográficos:
- Levantamento Topográfico do arruamento em Pinheiros denominado, Rua Beco da Maruja, bem como toda a
área cadastral envolvente.
- Levantamento Topográfico do Horto Municipal.
- Levantamento Topográfico Parque de estacionamento entre o rio Lis e a Avenida Cidade de Maringá.
Sector de Mobilidade e Trânsito
Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana:
- Elaboração em colaboração com a Divisão Jurídica do edital relativo ao projeto de alterações do Regulamento
Municipal do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana, publicado no Edital n.º 136/2012, de
23.12.2012 e no Diário da República n.º 227, II Série, de 23.11.2012. Esta alteração é relativa à alteração da
área de reabilitação urbana e ao horário de funcionamento do parque, que passa das 7H00 às 2H00 para 24
horas, fundamentado:
 no novo modelo de funcionamento do parque com recurso a sistema de controlo de acessos, a
sistema de videovigilância e a recursos humanos do ML; e
 nas reclamações dos utentes do parque, que relatam a falta de visibilidade do horário de
funcionamento do parque, que resulta na retenção das viaturas no período de fecho do parque.
- Gestão do parque.
- Análise de requerimentos para contrato de avençado.
- Proposta de conceção dos painéis informativos e logotipo de parque.
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MÁQUINAS E VIATURAS
- Destacam-se os transportes solicitados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria, transporte
de várias exposições, transportes efetuados ao serviço da Divisão de Recursos Humanos e no âmbito do
projeto “Every Bodyes” (Parceria Comenius Regio);
- Foi feita a gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de Viaturas, nomeadamente
consumos e quilometragem.
Oficinas
- Os Setores de Oficinas (Carpintaria, Serralharia, Eletricidade e Canalização) efetuaram diversos trabalhos de
conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e jardim-de-infância.
- O Setor de Eletricidade efetuou ainda a reparação e manutenção dos semáforos do concelho
(quinzenalmente) e manutenção da iluminação cénica de edifícios, monumentos e da iluminação pública do
percurso Polis (mensalmente). Destaca-se a mudança de instalação elétrica no Armazém 2 – Edifício Sede, a
reparação elétrica no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, a manutenção elétrica dos edifícios do
Município, nomeadamente Paços do Concelho e edifícios culturais, reparação de semáforo em Monte
Redondo resultante de acidente e mudança de quadro elétrico no Lapedo.
- O Setor de Canalização efetuou visitas pontuais aos grupos de bombagem existentes nos edifícios municipais,
por forma a verificar o seu funcionamento. Prestou apoio no despejo de fossas de várias escolas e Jardim-deinfância e vários serviços de apoio a edifícios municipais. Destaca-se a retirada da bomba da fossa do Centro
Azul (devido às intempéries), programação / verificação dos sistemas de aquecimento das escolas e execução
de canalização nova no Lote 19 – 3.º Esq no Bairro Sá Carneiro.
- 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. Destacam-se a execução de grelhas
para caixas de águas pluviais, reparação de porta dos balneários públicos da Praia do Pedrógão, execução de
divisórias para as instalações da Divisão de Manutenção e Conservação e reparação da vedação do passadiço
na Praia do Pedrógão.
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- A oficina de Eventos dá apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na realização dos eventos e/ou
exposições: Viagem do Pai Natal, “Brisas do Lis Night Run” e Campeonatos Nacionais de Clubes 3.ª e 4.ª
Divisão (Natação). Este setor também dá apoios diversos às Freguesias e Associações na cedência de
Equipamentos, além do apoio nos transportes e mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados por
vários sectores do Município.
Conservação de Vias e Obras de Arte
- Alargamento da via e sanear cepos – Rua Vale do Poço – Barreiros (Amor);
- Alteração do sentido de trânsito em Barreiros (Amor)
- Tapar buracos na via no C.M. 1038 (da Bidoeira para a Bajouca);
- Execução de passeios na Rua do Cemitério (Bajouca);
- Execução de coletor pluvial na Rua Central da Texugueira (Bidoeira);
- Execução de valetas em betão (Caranguejeira)
- Reparar pavimento da zona pedonal do polis devido a intempérie (Leiria)
- Manutenção de calçadas e passeios, incidindo-se os trabalhos nas freguesias de Leiria e Marrazes;
- Limpeza de valetas, tapar buracos na via com saibro - Av.ª Sá Carneiro (Marrazes)
- Pedido de sinais de indicação lomba e sinais passadeira na Estrada de S. Tiago (Marrazes);
- Remoção de raízes e regularização do pavimento em Pinheiros, e execução de troço de coletor pluvial na Rua
Fonte Cova - (Monte Redondo);
- Pintura de passadeiras, colocação de sinalização - Rua Vale Poços (Parceiros)
- Reparação de calçada na Rua da Brejieira – Caxieira (St.ª Eufêmea);
Conservação de Edifícios
Quanto às obras de reparação e beneficiação dos edifícios municipais, para além dos trabalhos semanais
de manutenção, destacam-se os seguintes trabalhos:
- Banco de Portugal – pintura de paredes
- Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira - pintura de paredes
- EB1 Várzea - Arrabal – reparação da cobertura
Foram ainda realizadas várias intervenções nas infra-estruturas viárias, destacando-se as seguintes:
- Infra-estruturas viárias - Leiria - Urb. Qta. S. Bartolomeu - execução de coletor pluvial
- Infra-estruturas viárias - Bidoeira de Bima –C.M. 1038 - prolongamento de coletor pluvial
- Infra-estruturas viárias - Marinheiros - R. 20 de Junho - requalificação de sumidouro.
Parques e Espaços Verdes
- Manutenção de espaços verdes em todo o concelho, nomeadamente em rotundas, urbanizações, escolas e
jardins-de-infância, edifícios municipais e espaços públicos e dos respetivos sistemas de rega;
- Serviço de podas na zona urbana;
- No Horto Municipal procedeu-se à propagação de plantas, preparação de floreiras e de vasos ornamentais
(para embelezamento de vários eventos realizados) e realização de pilhas de compostagem, cujo principal
objetivo é a valorização orgânica do material vegetal resultante das manutenções dos espaços verdes.
Parques Infantis
- Tendo como base de trabalho o plano de Manutenção Preventiva, procedeu-se à conservação e manutenção
dos espaços de jogo e de recreio que estão sob a responsabilidade da Divisão.
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Acompanhamento e Fiscalização de Obras Municipais:
- T-18/2011 – Construção do 2.º troço da Variante da Caranguejeira.
- T-33/2013 – Iluminação pública na envolvente à ponte pedonal, na rua Tenente Valadim – Leiria.
- T-37/2013 – Reformulação de coletor pluvial e canal de abastecimento de água à fonte, na Rua da Fonte na
localidade de Telheiro – Barreira.
- T- 31/2012 – Pavimentações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria_Lote1, lote2, lote
3, lote 4 lote 5 e lote 6.
- T-32/2013 – Reformulação do entroncamento de ligação entre as localidades de Barreiro/Colmeias, no limite
do concelho – Colmeias.
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- T-17/2012 – Remodelação e requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Coimbrão – Freguesia de
Coimbrão.
- T-18/2013 – Reparação de Anomalias no Mercado Municipal do Pedrogão – Coimbrão.
- T-45/2013 – Requalificação da Avª. General Humberto Delgado, rua Emília Silva Carvalho, Avª. N. Srª. de
Fátima e rua Joaquim Ribeiro De Carvalho – Leiria.
- T-11/2012 – Conclusão das obras da Reconversão do Convento de Santo Agostinho – Leiria.
- T-28/2011 - Construção do centro escolar da Maceira.
- T-22/2012 - Requalificação da unidade de saúde de Caranguejeira.
- T-23/2012 - Requalificação da unidade de saúde de Santa Catarina da Serra.
- T-30/2011 Centro Educativo do Telheiro/Barreira.
- T-08/2013 – Execução de Sinalização Horizontal com Pintura a Quente em Spray Plástico e Termoplástico nas
Vias Municipais do Concelho de Leiria.
- T-51/2013 - Requalificação do CM 1038, troço desde o Barracão até ao limite do Concelho, Leiria.
- T-01/2014 - Execução de Muro de Contenção de terras na Rua Barreira de Meda e no Caminho das Barrutes –
Barreira.
- T -39/2013 – Aplicação de limitadores de passeio na Rua dos Mártires do Tarrafal e Largo Drº Serafim Lopes
Pereira – Leiria.
Elaboração de estudos diversos
- T-50/2013 – Construção da Variante dos Capuchos.
- Tratamento pontual das margens da ribeira do Sirol e construção de coletor pluvial na rua Carlos J. Moreira
(E.N.350), junto da escola Correia Alexandre – Caranguejeira.
- Pavimentação das ruas da Brejeira e do Cruzeiro em A-dos-Pretos na Freguesia da Maceira.
- Sinalização horizontal (pinturas) no parque de estacionamento do cemitério da Maceirinha.
- Lombas redutoras de velocidade associadas a passagens para peões na Avenida Nossa Senhora de Fátima.
- Localização e cálculo de áreas para futura implantação do Mercado Falcão na Barosa e de áreas de construção
no Bairro Ex - Fundação Salazar.
- Reestruturação do serviço urbano de transportes coletivos de Leiria.
- Acompanhamento do estudo de diagnóstico e definição de propostas em parceria com o operador Rodoviária
do Tejo, SA.
- Colaboração com a DPGU na definição das vias previstas na revisão do PDM, face às suas implicações com a
proposta de ordenamento (solo urbano).
- Execução de remoção e pintura de grafitis existentes na cidade de Leiria.
Vistorias para efeitos de receção definitiva das empreitadas
- T - 62/2008 - Execução de um coletor de águas pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de novembro,
freguesia de Bajouca.
- T – 112/2007 - Beneficiação da E.M. 543 – Barreira.
- T-24/2006 – Construção da Estrada Atlântica – Coimbrão.
- T- 62/2008- Execução de um Coletor de Águas Pluviais e Obras Acessórias na Rua 25 de novembro Freguesia
de Bajouca.
Vistorias relacionadas com participações:
- Vistoria ao recinto itinerante – Circo ROYAL, instalado em Leiria.
Toponímia nos agrupamentos e freguesias:
- Elaboração de pareceres técnicos, no âmbito da toponímia nos arruamentos no concelho.
Outros trabalhos:
Esclarecimentos e preparação processos para efeitos de vistoria pelo QREN E IGF:
- T- 17/2009 – Requalificação da Estrada dos Guilhermes, troço que liga Maceira à Zona Industrial da Marinha
Grande
- T -24/2010 - EPA 3 - Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico de Leiria
- T-104/2008 - Construção do Centro Educativo do Coimbrão
- T-15/2009 - Requalificação da E. M. 356, troço que liga Maceirinha à Batalha
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
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Operações Urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 87 projetos de arquitetura, 66 de
especialidades, 3 legalizações, 43 alterações/obras, 10 alteração/loteamento, 3 alterações/uso, 31
comunicações prévias, 11 informações prévias, 115 autorizações de utilização e 32 declarações
prévias/licenciamento zero.
Emissão de Alvarás, Admissões de Comunicações Prévias e Certidões
74 licenças de obras, 82 autorizações de utilização, 48 comunicações prévias, 62 licenças (outras) e 234
certidões emitidas.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL
Estudos, Projetos e Planos
Revisão do Plano Diretor Municipal – Na última reunião da Comissão de Acompanhamento da Revisão do
PDM foi emitido parecer final favorável condicionado a alterações e completamento dos documentos em
conformidade com as questões identificadas pelas entidades. Tendo ficado definido realizar-se reuniões
de concertação com algumas entidades, nos termos do n.º 2 do artigo 76º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, a fim de submeter o processo a discussão pública - em curso.
Paralelamente procedeu-se à conclusão do processo de Delimitação da REN, a submeter à Comissão
Nacional da Reserva Ecológica Nacional para aprovação.
Após alteração e completamento dos documentos que compõem o plano, foram realizadas as seguintes
reuniões de concertação:
- Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), em 04.10.2013 - parecer favorável;
- Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC), em 22.10.2013 - parecer favorável;
- Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e CCDRC referente às exclusões da REN, em
19.11.2013 - parecer favorável;
- CCDRC, em 20.11.2013 - Processo de Delimitação da REN - parecer favorável;
- Direção-Geral do Território – parecer favorável em 11.09.2013;
- Instituto Nacional de Aviação Civil – a aguardar validação dos elementos enviados à entidade.
Alteração ao Plano de Pormenor da Almuinha Grande – Agendada Conferência de Serviços pela CCDRC
com todas as entidades representativas dos interesses a ponderar no âmbito das alterações.
Preparação de elementos adicionais solicitados pelas entidades (DGADR, DRAPC e APA) para a conferência
de serviços.
Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte – preparação de alterações pontuais à proposta de plano, na
sequência da deliberação da Assembleia Municipal.
Plano de Pormenor de S. Romão / Olhalvas - aguarda publicação da REN em Diário da República.
LEIRIA INTERATIVA – Portal de informação Geográfica
Monitorização das aplicações disponíveis na intranet e internet (site do Município de Leiria);
Implementação de aplicações específicas para os serviços municipais (intranet): Revisão do PDM de Leiria;
Carta dos Solos; Atividade Industrial;
Execução de novas aplicações - Toponímia; Georeferenciação de Processos; Património – Domínio Público
e Domínio Privado do Município; Percursos (re)Conhecer Leiria – em curso.
Estudo de conjunto (Unidade de execução) da Praia do Pedrógão – em curso.
Estudo de Conjunto de Leiria Norte – estudo prévio da estrutura viária principal – em curso.

Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista
 Requalificação Paisagística da área adjacente ao Clube Recreativo e Desportivo Pinheirense e
campo de futebol – projeto de execução em fase de conclusão.
 Parque Infantil da Praceta da Cruz da Areia – proposta de acesso a cadeiras de rodas –
concluído;
 Projeto dos Espaços Exteriores da EB de Amor – em curso;
 Variante da Caranguejeira – conclusão da 1ª fase – relatório de prospeção para efeitos de
programa preliminar;
 Projeto de Requalificação do Buraco das Pedras (Pedrógão) – concluído.
Reabilitação Urbana


Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – Elaboração do relatório sobre os resultados da
discussão pública;
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Identificação dos edifícios devolutos e degradados na ARU para efeitos de majoração do IMI
 Elaboração da lista aprovada pela Assembleia Municipal de 13-09-2013 sob proposta
da Câmara municipal de 10-09-2013;
 Elaboração dos critérios para a declaração de edifícios devolutos e degradados a
aplicar a partir de 2014. (deliberação de câmara de 12-11-2013).
Minoração do IMI na Área de Reabilitação Urbana (ARU)
 Reconversão dos números de matriz dos prédios abrangidos para a nova identificação
matricial decorrente da unificação das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes;
 Identificação das frações dos prédios na ARU.
Regulamento Municipal do Centro Histórico de Leiria – Conclusão do período de discussão
pública em 31-10-2013.
Alteração do Plano de Pormenor de Santo Agostinho (PP2) - Elaboração dos termos de
referência para a alteração do plano, em colaboração com a DIPOET (aprovados por deliberação
de Câmara de 17-10-2013), dando início ao respetivo procedimento.
Participação na gestão urbanística da Área de Reabilitação Urbana (ARU)
 Acompanhamento da elaboração e aprovação dos projetos;
 Acompanhamento de 6 obras de reabilitação e 2 obras de conservação.

DIVISÃO DE JUVENTUDE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA
No âmbito da requalificação do parque escolar do concelho, iniciaram-se as obras de construção do
Centro Escolar da Barreira (10 salas 1º CEB) e Centro Escolar de Maceira (2 salas pré-escolar e 8 salas 1º
CEB), sendo que as atividades escolares das crianças do JI e EB1 de Maceira Lis decorrem,
temporariamente, em espaços cedidos pela empresa de cimentos SECIL.
No período em apreço, promoveu-se a celebração de acordos de execução de delegação de
competências com as Juntas de Freguesias relativamente à realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de educação (pré-escolar e 1º CEB) e manutenção de espaços envolventes e procedeuse à elaboração de um estudo global que visa a reabilitação do parque escolar, com recolha, atualização e
tratamento de dados.
Integrado no Projeto Educativo Municipal, decorreu no dia 20 de dezembro o Fórum "Melhorar a Escola",
que contou com a participação de 150 assistentes operacionais, tendo sido abordadas as seguintes
temáticas: capacidade de comunicação, resolução de problemas e de trabalho em equipa, contributo para
a segurança nas escolas e a preservação e manutenção dos espaços exterior das escolas. Foi, ainda,
apresentado o projeto “Escolas Floridas” que visa estimular o embelezamento dos espaços de jogo e
recreio. De momento, estão inscritos 24 estabelecimentos de ensino (1.123 alunos).
De igual modo, no dia 31 de janeiro, realizou-se o 1º Encontro de Associações de Pais (AP), tendo-se
registado 65 presenças, em representação de 35 das 46 Associações de Pais e efetuado distribuição do
“Guia das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Leiria”.
A iniciativa «O Município vai à Escola» com visita e reuniões de trabalho em cada território educativo,
durante um dia, teve lugar nos Agrupamentos de Escolas Domingos Sequeira, Dr. Correia Mateus,
Caranguejeira - Santa Catarina da Serra, Colmeias, Marrazes e Rainha Santa Isabel, bem como nas Escolas
Secundárias Afonso Lopes Vieira e Francisco Rodrigues Lobo.
No que diz respeito à gestão de equipamentos informáticos, o “SERVIÇO DE APOIO INFORMÁTICO”
(sai@cm-leiria.pt) prestou o seu apoio de manutenção em 33 estabelecimentos de ensino dos seguintes
Agrupamentos de Escolas: Marrazes (6), Rainha Santa Isabel – Carreira (13), Colmeias (5), D. Dinis (1), Dr.
Correia Mateus (4) e Domingos Sequeira (4).
Quanto à Ação Social Escolar, procedeu-se à atribuição de auxílios económicos (livros e material escolar),
desenvolveu-se o processo de candidaturas às Bolsas de Estudo para alunos do Ensino Superior e
recolheram-se dados de previsão para o Plano de Transportes Escolares 2014-2015.
No âmbito da Juventude, realizou-se o IV Conselho Municipal de Juventude. Procedeu-se à análise das
candidaturas “Apoio ao Associativismo Juvenil – 2014”.
O Gabinete de Apoio às Refeições Escolares (GARE) prosseguiu as visitas de monitorização de programas
de fornecimento de refeições escolares, com incidência nos territórios dos agrupamentos D. Dinis e Dr.
Correia Mateus. Por reunir boas condições físicas (espaço e equipamentos), entrou em funcionamento
mais uma cozinha central no Centro Escolar de Monte Redondo que, para além deste, fornece as
refeições a mais 3 escolas daquela área geográfica.
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No sentido de qualificar os recursos humanos afetos aos refeitórios escolares, em 23 de janeiro decorreu
uma ação de formação subordinada à temática “Higiene e Segurança Alimentar”.
Em parceria com a Divisão de Ação Cultural, decorreu de 30 de novembro a 3 de janeiro «A Viagem do Pai
Natal» que contou com a visita de 3.675 crianças de 59 escolas/estabelecimentos de ensino/instituições
sociais (do Concelho e de fora), uma taxa de assistência de 78% na peça de teatro, e visita à exposição de
construções com peças de LEGO de 14.303 pessoas.
Com a colaboração do “IPL (+) Inclusivo”, efetuou-se também uma visita com audio-descrição e
reconhecimento tátil de 7 esculturas à III Mostra do Incentiv’Arte, tendo-se realizado a cerimónia de
encerramento e entrega de prémios a alunos e estabelecimentos de ensino a 17 de Janeiro.
No sentido de preparar o XX Festival de Teatro Juvenil teve lugar a 1ª reunião de trabalho com os
estabelecimentos de ensino e, em parceria com a PSP e com as escolas da zona urbana, ultimou-se a
organização do desfile de Carnaval nas ruas do centro da Cidade a realizar no dia 28 de fevereiro, onde
irão participar cerca de 1.500 alunos do pré-escolar e do 1º CEB.
Relativamente à Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV), realizou-se o “VI Encontro da Rede
das Bibliotecas Escolares” em Dezembro. Iniciaram-se os projetos “Liga-te à Biblioteca” (apoio a alunos
por professores voluntários), que envolveu 148 jovens, “Trokakiosque” (troca de livros) e recebeu vários
autores, entre eles Joaquim Vieira, Alice Vieira e Maria João Lopo de Carvalho. Assinalou o Dia dos
Namorados com poesia e cocktails na cafetaria com a colaboração da EPL. Deu continuidade à “Hora do
Conto”, à “Bebeteca”, às “Histórias de Fio a Pavio” e foi celebrado um acordo de cooperação com o
Centro Hospitalar de Leiria (Pediatria) para o projeto “Conta-nos Histórias”. Neste período acolheram-se
várias exposições e receberam-se cerca de 25.000 utilizadores e visitantes.
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO
CENTRO CULTURAL MERCADO SANTANA | TEATROS | ESPAÇO JOVEM |ANIMAÇÃO DE RUA
CENTRO CULTURAL MERCADO SANTANA
Foi assegurada a programação, coordenação, acompanhamento e monitorização de todas as ações
relativas ao processo de acolhimento de iniciativas, dos equipamentos Teatro Miguel Franco, Centro
Cultural Mercado Santana, no qual se integra o Espaço + Jovem e o Recinto Santana; e Teatro José Lúcio da
Silva (exposições). De registar, ainda, a colaboração em vários projetos de ação cultural municipal, com as
diferentes estruturas municipais, enfatizando aqui o licenciamento de toda a atividade cultural municipal.
Coordenação do projeto comunitário CULTREDE.
Teatro Miguel Franco
Salienta-se aqui uma elevação da taxa de ocupação da estrutura, acompanhada de um aumento da
receita, reflexo da estratégia de atração de novos públicos, com especial enfoque para o aluguer da sala de
espetáculos e para os acolhimentos via partilha de receita total, correspondentes a uma retenção
municipal de 25%. Taxa de esforço em contratação de espetáculos nula. Galeria Foyer - Exposição A
CAMPANHA DA RESINA - da extração à transformação; mostra expositiva da RESIPINUS – Associação de
Destiladores e Exploradores de Resina: 2.773 visitantes.
Teatro José Lúcio da Silva - Exposição BANDAS SONORAS – mostra de fotografia, da artista Rita Carmo;
Exposição BRAINSTORM, mostra de arte contemporânea da artista Sofia Ribeiro; Exposição TRAÇOS
POÉTICOS, mostra de pintura, do artista António Joaquim Alves.
Espaço + Jovem
Galeria Exposição Fantoche Punk – mostra de marionetas, das artistas Liliana Pereira e Tânia; Exposição
CONTEMPL´ARTE, mostra de Pintura contemporânea de Afonso Botas e Susana Bento. Acompanhamento
dos Utilizadores do Espaço Internet, do Espaço Lazer, do Espaço de Estudo.
Recinto Santana
Iniciativa solidária, “Operação 10 Milhões de Estrelas - um gesto pela Paz” (Cáritas Diocesana de LeiriaFátima). Angariação de fundos para amenizar evidentes situações de pobreza, com apoio financeiro, ajuda
alimentar, apoio conjunto com o Centro de Acolhimento de Leiria (para cidadãos sem abrigo).
Acompanhamento dos projetos: “Viagem do Pai Natal” (em conjunto com a Divisão de Educação),
Passagem de Ano Com “94 FM”, Campeonato Distrital de Xadrez Jovem – Clube Desportivo e Cultural
Corvos do Lis, Festival das Sopas (Associação de Pais do Colégio Conciliar Maria Imaculada - APCCMI).
Animação de Rua
Temporada de Concertos nas Freguesias – Iniciativa que conta com a colaboração dos grupos corais do
concelho de Leiria e do Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes. Trata-se de um novo formato dos
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Concertos em Leiria, leia-se Concerto da Páscoa e Concerto do Natal, a realizar pelas freguesias do
concelho.
Concerto do Orfeão de Leiria, na Igreja do Souto da Carpalhosa, no dia 17/01/2014, pelas 21h00.
Concerto dos Grupos Corais Adesba e Arrabal, na Igreja Paroquial da Barreira, no dia 19/01/2014.
Concerto dos Grupos Corais do Ateneu e Corális, no Auditório da Igreja da Bidoeira, no dia 08/02/2014,
pelas 21h00.
Concerto do Orfeão de Leiria, na Igreja da Boa Vista, no dia 14/02/2014, pelas 21h00.
Concertos Queirozianos – No âmbito da Rota d’O Crime do Padre Amaro, irão decorrer no m|i|mo
Concertos Queirozianos, promovidos pelo Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes, enriquecendo assim
a programação cultural em torno do grande romancista português que marcou passagem por Leiria, Eça
de Queiroz. Durante o período em análise, decorreu o primeiro, de quatro concertos, no passado dia 8
Fevereiro, materializado numa Orquestra de Flautas.
No que diz respeito à promoção e divulgação das atividades, e durante o período em apreço, nota para a
elaboração de conteúdos para a Leiriagenda dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. Ainda neste
âmbito, e porque hoje em dia é impossível não reconhecer a importância das redes sociais como meio
comunicativo, destaque para a criação de página de Facebook do Visite Leiria, bem como o respetivo
endereço eletrónico.
CASTELO
- Apoio a eventos: Apresentação das “Histórias do Centro”, Reunião BNI Collipo, Leiria Christmas Night
Trail e 3 jantares: Jantar CNE, Jantar Nerlei - Encontro Diaspor, Jantar DRT Moldes.
- Atividades Pedagógicas: 3 atividades “Contos e lendas animadas da Cidade de Leiria”.
Acompanhamento de 20 grupos, do ensino pré-escolar ao superior, entre outras entidades locais e
nacionais.
MIMO
Exposições e eventos dinamizadores das exposições: Exposição Temporária "In Ludo" de 9 de novembro
a 31 de dezembro de 2013.
Exposição Temporária FNAC - 3.ª Maratona Fotográfica FNAC Leiria/Shopping de 4 de janeiro a 8 de
fevereiro.
Programação cultural em parceria com o Museu - Apontamento musical (exp. In ludo) com visita guiada e
Ciclo de Seminários/ IPL “O Corpo”.
Serviço educativo - 36 visitas guiadas, 10 oficinas, sendo: 1 oficina de Brinquedos Óticos; 1 oficina de
Lanterna Cinematográfica ; 2 oficinas de Teatro de sombras; 1 oficina Cinema de Animação; 2 oficinas
Hoje vou ao Fotógrafo; 3 oficinas Curiosa Mente.
MOINHO DE PAPEL
Serviços educativos: realização de 49 oficinas pedagógicas.
Atividades pedagógicas e de divulgação - Implementação da programação refletida para o ano de 2014 e
agendamento e realização de serviços educativos.
ASSOCIATIVISMO
Na sequência do preconizado no Regulamento de Atribuição de Auxílios – PRO Leiria, em vigor no
Município de Leiria, foram entregues até à presente data 6 candidaturas para o programa de apoios 2014.
CASA DOS PINTORES | CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO LAPEDO | RESERVAS MUNICIPAIS
- Percursos Visite LEIRIA em 18 de janeiro ao Núcleo Antigo das Cortes.
- Publicação de dois artigos científicos e apresentação de comunicação e poster no I congresso da
Associação de Arqueólogos Portugueses, com resultados do projeto Valorização e requalificação do
Núcleo do Castelo - DC2.
- Arqueologia e Património (Oficina de Arqueologia e Reservas do Município de Leiria) - Foram
efetuadas prospeções arqueológicas. A Carta Arqueológica de Leiria integra atualmente 331 sítios
arqueológicos georreferenciados. Coordenação de intervenção arqueológica da empreitada dos SMAS.
Prestação de apoio técnico na área de salvaguarda do património para efeitos de desenvolvimento de
processos de intervenção no Centro Histórico da Cidade de Leiria.
- Exposições - Elaboração do catálogo da exposição (RE)CONHECER LEIRIA. Elaboração de conteúdos para
exposição subordinada ao tema da Tipografia Judaica, a expor no Moinho do Papel.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO
Deu-se continuidade ao desenvolvimento do processo para a salvaguarda do património arqueológico do
Vale do Lapedo, em parceria com a DGPC e DRCC, bem como de gestão e inventário do espólio referente
ao Abrigo do Lagar Velho e Abrigo do Alecrim.
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COMUNICAÇÃO E DESIGN
Desenvolvimento de diversos projetos de criatividade/design dos eventos nas diversas temáticas no
âmbito cultural e dos restantes serviços do Município. Todos os projetos tiveram uma divulgação própria
e específica para o evento a divulgar. É de salientar, que os projetos tiveram intervenções criativas nos
diversos suportes de comunicação tais como: cartazes, folhetos, desdobráveis, catálogos, lonas, painéis,
newsletters e outros, assegurando sempre o acompanhamento em produção nas empresas. A intervenção
nas exposições dos espaços culturais através do design dos suportes de comunicação e da criação circuito
expositivo, bem como na logística necessária para a montagem e acompanhamento.
Outros projetos: Criação mensal da Leiriagenda, suportes de comunicação Municipal dos quais se
destacam, na área cultural, a Viagem do Pai Natal, o projeto EÇA 2014, catálogo (re)Conhecer Leiria,
Leiria, nos finais do séc. XIX, Mostra de Veículos Históricos, PCPP – Parque de Campismo do Pedrógão,
Coros nas Freguesias de Leiria e o estudo e desenvolvimento da Marca Leiria.
Curadoria e design de exposições: Máscaras – rituais do Douro, In ludo - fotografia; FNAC - maratona
fotográfica no mimo, Viagem do Pai Natal e ADN de Mário Silva no Banco de Portugal.
BANCO DE PORTUGAL
Exposição “Viagem do Pai Natal” patente em dezembro de 2013.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - LICENCIAMENTOS DIVERSOS
SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS ÀS FREGUESIAS – No dia 01 de fevereiro de 2014 a DIDEA promoveu no auditório
da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em colaboração com a DIJA, uma sessão de esclarecimentos
às freguesias relativamente à interpretação da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, mormente no que
concerne à atribuição de novas competências às Freguesias em sede de licenciamento de atividades
diversas, designadamente no que respeita a Venda ambulante de lotarias, Arrumadores de automóveis e
Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e
bailes.
REGULAMENTO DO PROJETO HORTAS VERDES – Considerando que o Regulamento pressupõe o pagamento de
uma renda mensal (semestral ou anual), conforme estipulado no Artigo 12.º, e mensalmente os serviços
municipais deverão emitir uma guia para pagamento da renda, a qual deverá ser liquidada até ao dia 8 de
cada mês, de acordo com o Artigo 13.º do Regulamento do Projeto Hortas Verdes, a DIDEA irá, enquanto
principal serviço emissor de documentos de receita, criar o cadastro dos utilizadores na respetiva
aplicação de rendas e iniciar a emissão das guias de pagamento das Hortas Verdes na Aplicação de
Rendas.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS/FEIRAS
MERCADOS DE LEIRIA DE GESTÃO MUNICIPAL – Foi criado um grupo de trabalho para os mercados municipais que
tem estado a recolher e analisar informação para suporte à tomada de decisão pelo executivo quanto a
esta matéria. Neste âmbito, e numa ótica de benchmarking, têm vindo a ser visitados vários mercados do
País, numa tentativa de definição do modelo que melhor se adeque ao Mercado Municipal de Leiria, uma
vez que, foi finalmente assumido pelo executivo camarário, conforme GOP 2014 e objetivos estratégicos,
aprovados, a aposta nos mercados como fator potencial de desenvolvimento económico da Cidade de
Leiria e da região.
FEIRAS - A DIDEA está em pleno processo de alteração dos instrumentos que regulam a atividade de
feirante e de vendedor ambulante e da realização e autorização de feiras na área do Município de Leiria.
Neste âmbito, a DIDEA promoveu uma proposta de projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a
Retalho não Sedentária Exercida Por Feirantes e Vendedores Ambulantes, a qual foi presente à Câmara no
dia 18/02/14 para aprovação e colocação a discussão pública.
FEIRA DE LEVANTE DE LEIRIA – No âmbito do projeto de Regulamento acima referido, foram incluídas as
normas que respeitam exclusivamente às feiras, ou mercados de levante, promovidas pelo próprio
Município, nomeadamente Feira de Levante de Leiria e Feira de Levante do Pedrógão. Encontrando-se,
em paralelo, a DIDEA a coordenar um grupo de trabalho que se encontra a elaborar o novo layout da Feira
de Levante de Leiria o qual deverá estar em consonância com o novo quadro regulamentar. Entretanto, e
no âmbito das melhorias preconizadas para as infraestruturas do local, promoveu-se já, no passado dia
23/01/14, à instalação de um módulo sanitário novo para satisfação de utentes e feirantes, adquirido
pelos serviços através de procedimento concursal.
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MERCADO GROSSISTA - Encontra-se também, por força da legislação, em pleno processo de alteração dos
instrumentos que regulam a organização e funcionamento do mercado grossista municipal de Leiria e,
aproveitando-se esse ensejo, pretende-se tanto quanto possível criar um regulamento que responda às
novas intenções para este tipo de mercados.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – METROLOGIA
AUDITORIA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA - Teve lugar no passado dia 26/11/13, a auditoria de
qualificação, realizada anualmente pela Direção Regional de Economia, ao SMM, sector da DIDEA. A
auditoria decorreu dentro da normalidade, não havendo NC a reportar e tendo, inclusive, a auditora,
elogiado os procedimentos/condições técnicas do laboratório.
AMBIENTE – QUALIDADE DO AR
PROJETO EUROPEU “CIDADES GEMINADAS E RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA” – Em articulação com o GAP – Gabinete
de Apoio ao Presidente, a DIDEA diligenciou no sentido de ter lugar, em Leiria, no período de 19 a 22 de
março, a conferência subordinada ao tema “Fontes de energia renovável” e que contará com a presença
de representantes das 5 cidades envolvidas no projecto europeu relacionado com proteção climática,
nomeadamente, Rheine (Alemanha), Borne (Holanda), Trakai (Lituânia), Leiria (Portugal) e Bernburg
(Alemanha). A Conferência, cuja abertura contará com a presença do Senhor Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Território e Energia, pretende contribuir para a partilha de experiências e conhecimento
das realidades locais no que se refere ao projetos relacionados com a proteção climática, pretendendo
envolver a comunidade civil, académica, científica e os poderes públicos locais e nacionais. Para efeitos de
programa a DIDEA envolveu vários parceiros, nomeadamente: IPL Leiria, ADAE-Enerdura, SIMLIS, Valorlis
e Secil-CMP.
AMBIENTE – RESÍDUOS, HIGIENE E SALUBRIDADE PÚBLICA
AUDITORIA AO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS – Teve lugar no passado dia 28/11/13, a auditoria nas
instalações do Município (DIDEA), por parte da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos –
ERSAR, por intermédio da APCER – Associação Portuguesa de Certificação, por forma a validar-se a
informação reportada ao ano de 2012, pelos serviços, on-line e em Abril de 2013, no âmbito do sistema de
indicadores da qualidade dos serviços – 2ª geração. Este processo integrou, entre dados específicos,
financeiros e outros, informação obtida com base em serviços internos de SIG – Sistemas de Informação.
Pretende-se, com este sistema de avaliação, além da obtenção de uma classificação da qualidade dos
serviços de resíduos, por indicador definido em Guia publicado pela ERSAR, promover-se uma melhoria
sustentada dos serviços prestados aos utilizadores finais, contribuindo para a melhoria do Seu grau de
satisfação com a entidade titular dos serviços, o Município de Leiria e para a sustentabilidade do sistema.
Aguarda-se o resultado final da auditoria, isto é, classificação obtida para os vários indicadores.
SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA /TARIFÁRIO DE RESÍDUOS URBANOS 2014 –
Com base num estudo para avaliação da exploração económica do sistema de recolha e tratamento de
resíduos urbanos que serviu de suporte técnico à atualização dos preços para a recolha e tratamento de
resíduos urbanos no Município de Leiria, a DIDEA promoveu a aprovação, em sede de reunião de Câmara,
do tarifário de RU a vigorar no concelho de Leiria em 2014, o qual preconiza uma aproximação ao
equilíbrio entre despesa e receita com a gestão de resíduos urbanos, na senda daquilo que são os
princípios de direito comunitário e nacional aplicáveis, do preconizado na lei das Finanças Locais (Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro) e nas recomendações da entidade reguladora, ERSAR, sem contudo, o ML
deixar de ser sensível à atual conjuntura económica e financeira do País, e à crise generalizada que se
estende às populações e aos agentes económicos locais.
RESÍDUOS HOSPITALARES -No período em análise a DIDEA promoveu à aquisição de serviços de recolha de
resíduos hospitalares perigosos gerados nas instalações dos bombeiros municipais de Leiria, canil
municipal e sanitários públicos, para um período de 30 meses, através do ajuste direto n.º 120/2013.
REGULAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - Tendo em vista adaptar o Regulamento de
Resíduos Urbanos anterior à legislação entretanto publicada, encontra-se em elaboração, na DIDEA, uma
proposta de regulamento que visa refletir a conjuntura atual do sector e do concelho, integrando as
diretrizes da entidade reguladora e do Plano Estratégico de Resíduos Urbanos – PERSU II, e a nova
realidade do Município no que se refere aos novos serviços disponíveis e planeados;
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NAS FREGUESIAS – No âmbito do alargamento das áreas abrangidas por serviços de
varredura no concelho no contexto da renovação contratual de 2013 com a SUMA, S.A., a DIDEA tem
vindo a promover a articulação do planeamento dos serviços com o referido prestador e as Freguesias,
porquanto as áreas em causa são revisíveis, para viabilizar a adaptação dos serviços às necessidades da
população e às especificidades dos arruamentos;
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RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA PARA OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS - No período a que se reporta o
presente relatório a DIDEA promoveu o desenvolvimento de diligências tendo em vista a renovação do
alvará de licença para a realização da operação de gestão de resíduos R13 – armazenagem,
respetivamente, com n.º 84/2008/CCDRC, relativo ao sistema de recolha de “monstros” via
contentorização de grande capacidade existente em locais estratégicos das Freguesias. Aguarda-se a
realização da vistoria ao sistema de recolha de “monstros”.
AMBIENTE – RECURSOS HÍDRICOS
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SUINÍCOLAS DA BACIA
DO LIS- Participação em representação do ML na Comissão de Acompanhamento da ETES e, no período
considerado, na reunião realizada no dia 12 de dezembro, sendo que o cronograma previsto não estará a
ser cumprido dado que o paradigma inicial se alterou, tendo sido alvitrada, embora de modo superficial, a
possível entrada no processo de financiamento de Grupo Chinês. Pelo Diretor Regional adjunto da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro, foi solicitado que os promotores enviem o contrato de
parceria, para que este seja remetido conjuntamente com a candidatura à AG PRODER.
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - AÇUDE DA FONTE QUENTE – No período considerado, a DIDEA enquanto
entidade responsável pelo açude da fonte quente, no troço urbano do rio Lis, promoveu a gestão das
comportas do daquele assegurando que não ocorriam problemas na sequência das cheias verificadas no
período em apreço, incluindo limpeza de vegetação presa na abertura das comportas e desenvolvimento
de procedimentos com vista à reparação do gerador que alimenta as comportas do Açude em caso de
falta de eletricidade da rede.
PRAIA DO PEDRÓGÃO – EROSÃO COSTEIRA - A DIDEA tem vindo a articular com a APA, ARH-Centro, a tomada de
medidas corretivas dos danos causados pela dinâmica costeira nos últimos meses na Praia do Pedrógão,
nomeadamente, no sentido de consolidação do muro de suporte da marginal na rotunda norte da Praia,
bem como de medidas preventivas para obviar a ocorrências de danos, quer no Centro Azul, quer em
apoios de praia concessionados, em resultado do acentuados processo de erosão costeira que se tem
vindo a verificar ao longo de toda a costa portuguesa. Neste âmbito, promoveu à elaboração da
candidatura ao FPRH (Fundo de Proteção de Recursos Hídricos) por parte da CML para efeitos de
comparticipação do projeto de intervenção na Praia do Pedrógão.
PRAIA DO PEDRÓGÃO/POOC OVAR-MARINHA GRANDE – No período considerado a DIDEA com a DIPOET, reuniu
com a equipa da revisão e APA, ARH Centro e procedeu à análise e emissão de parecer por parte do ML,
quanto aos documentos apresentados no âmbito da 3.ª Fase da revisão do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar-Marinha Grande, os quais contemplam propostas relativas ao Regulamento do Plano,
Planos de Praia, Programa de Execução e Plano de Financiamento, Planta Síntese e Planta de
condicionantes.
AMBIENTE – RUÍDO
PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (PMRR) E MAPAS DE ZONAS MISTAS E SENSÍVEIS (MZMZS) - Análise, em
conjunto com a DIPOET, da proposta de Plano Municipal de Redução de Ruído e das Zonas Mistas e
Sensíveis entregues pela ESTG e sugestão de alterações consideradas necessárias;
QUEIXAS RELACIONADAS COM INCOMODIDADE - Análise e tratamento de queixas de ruído, provenientes de
atividades ruidosas permanentes, no âmbito das competências definidas pelo do Decreto – Lei n.º 9/2007,
de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1
de Agosto. Neste âmbito, desenvolvimento de procedimentos para abertura de novo concurso para a
realização de avaliações acústicas.
AMBIENTE – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PRAIA DO PEDRÓGÃO/CANDIDATURA BAE 2014 - No dia 30 de janeiro, a DIDEA elaborou e submeteu a
candidatura da Praia do Pedrógão Centro e das atividades de educação ambiental, no âmbito da
candidatura daquela praia ao galardão Bandeira Azul da Europa.
DIVISÃO DE DESPORTO
GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Pavilhões Desportivos Municipais
Face à continuidade do modelo de gestão definido para os Pavilhões Desportivos Municipais,
designadamente a celebração de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as
Juntas de Freguesia e União das Freguesias, com efeitos a 1 de novembro de 2013, a DID operacionaliza e
coordena com estas entidades a utilização dos espaços desportivos protocolados por parte dos Clubes,
bem como centraliza todo o processo de marcações de jogos/ eventos.
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De acordo com os contratos supracitados, a DID presta apoio técnico e supervisiona a gestão das
instalações, sobretudo ao nível da manutenção e elabora as respetivas informações de desbloqueamento
de verbas protocoladas para este fim.
Foi desencadeado o procedimento de aquisição e instalação de piso modelar, 2 tabelas de basquetebol de
competição, 2 tabelas de fixação à parede e 2 carros de basquetebol tipo “Street” para o PDM de Arrabal
e 2 tabelas de fixação à parede e 2 carros de basquetebol tipo “Street” para o PDM de Caranguejeira, no
valor total de €48.317, 99.
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 do espaço.
Durante o período de atividade deste relatório foram marcados 162 jogos e torneios dos respetivos
campeonatos oficiais.
Piscinas Municipais
Desenvolvimento das tarefas inerentes à Comissão de Acompanhamento criada no âmbito da passagem
da gestão do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMPL), Piscina Municipal de Caranguejeira (PMC)
e Piscina Municipal de Maceira (PMM) para a ADCR Bairro dos Anjos, através da celebração dos respetivos
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, desde o dia 1 de julho de 2013 para o CMPL e a
PMC e 1 de outubro de 2013 para a PMM.
Análise dos relatórios trimestrais enviados pela ADCR Bairro dos Anjos, pela Comissão interdisciplinar que
acompanha e supervisiona os Contratos supracitados, bem como a realização das reuniões de avaliação
trimestrais correspondentes.
Realização de reuniões mensais de operacionalização da gestão das Piscinas Municipais acima
mencionadas, com o intuito de visitar regularmente estas instalações e verificar a qualidade do serviço
prestado por parte da entidade gestora.
GESTÃO DE ATIVIDADES
Viver Activo
Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo, a funcionar no Complexo Municipal de Piscinas de
Leiria, desde os dia 1 de outubro de 2013, para apoio ao desenvolvimento do Programa, designadamente
ao nível de:
- Atendimento e inscrição de novos utentes;
- Receção de mensalidades e emissão das correspondentes faturas/recibos;
- Ligação às Juntas de Freguesia parceiras, nos núcleos de Caranguejeira, Maceira e Bajouca,
nomeadamente a emissão das faturas/recibos destes utentes;
- Controlo da assiduidade dos utentes e professores;
- Reajuste das turmas e contatos os alunos inscritos, nos 4 núcleos de atividade;
Preparação e realização da Festa de Natal, no dia 17 de dezembro de 2013, no Estádio Municipal de Leiria,
com animação musical e lanche partilhado;
Realização das reuniões de coordenação estipuladas no caderno de encargos com os professores e
coordenador do Programa, para avaliação do decorrer das aulas e ajustes necessários.
Centro de Marcha e Corrida de Leiria
Inauguração do Centro de Marcha e Corrida de Leiria, promovido pela Juventude Vidigalense e que conta
com a parceria do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Federação Portuguesa de Atletismo,
Universidade do Porto – Faculdade de Desporto e Município de Leiria.
APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO
P.A.A.D.
Solicitação de documentação obrigatória e respetivo desbloqueamento das verbas apoiadas no âmbito do
Apoio ao Associativismo Desportivo.
Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria (RAAML 2013)
Acompanhamento da calendarização dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo referentes
ao RAAML 2013.
Informação e reunião com os clubes sobre a alteração dos critérios de apoio ao Associativismo Desportivo
2014 e respetivos formulários de candidatura, aprovados na Reunião de Câmara de 2013.11.12,
designados de PRO Leiria.
PRO Leiria 2014
Envio, receção e análise das candidaturas ao PRO Leiria 2014.
Apoios Pontuais;
Apoios logísticos e ofertas institucionais;
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Confirmação dos comprovativos de despesa relativos à utilização das instalações desportivas municipais
para os escalões de formação, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, pelos Clubes do concelho, e
respetivo desbloqueamento de verbas, conforme deliberação de câmara de 05.03.2013.
CONTRATOS/ PROTOCOLOS
Preparação da revisão do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a ACR Maceirinha para
a requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético, no valor total de €121.000, 00, na Reunião
de Câmara de 2013.11.26.
Preparação dos Contratos Interadmnistrativos de Delegação de Competências com as Juntas de
Freguesias e União das Freguesias, no período de 1 de novembro de 2013 a 31 de outubro de 2017, para a
gestão dos Pavilhões Desportivos de Arrabal, Bajouca, Caranguejeira, Carreira, Colmeias, Correia Mateus,
Maceira, Pousos, Santa Eufémia e Souto da Carpalhosa, presentes em Reunião de Câmara de 2013.11.26 e
Assembleia Municipal, sessões de 6 e 13 de dezembro de 2013.
Preparação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Escola de Ténis de Leiria
para a gestão do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca, aprovado em Reunião de
Câmara de 2014.02.04.
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. Programa de comparticipação de Medicamentos – Foi concluído o processo relativo aos benefícios
concedidos em 2013, em termos de candidaturas e conferência de faturas para pagamento a farmácias, e
dado início ao processo de 2014.
Relativamente ao ano de 2013 foram apresentadas 371 candidaturas, das quais 287 foram deferidas e 42
indeferidas. O apoio foi concedido a 664 pessoas, com o plafond máximo de €100,00 por pessoa., sendo
que a maioria das candidaturas respeitou a pessoas residentes no agrupamento de freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes (39,36%) e no agrupamento de freguesias de Marrazes e Barosa (27, 49%)
perfazendo o total de 248 candidaturas. Da verba total atribuída - €66.400,00 foi efetivamente
despendido 48,64% daquele valor.
Até 14 de fevereiro do presente ano de 2014 foram apresentadas 192 candidaturas, estando já
comprometida a verba de €8.000,00, para 39 candidaturas deferidas, que beneficiarão 80 pessoas.
Foi ainda avaliado o regulamento municipal em vigor, face aos resultados obtidos nos dois últimos anos.
2. Procedeu-se à da área de desenvolvimento social na página eletrónica do Município, tendo em vista
melhor clarificação e funcionalidade para os munícipes.
3. Programa de apoio às necessidades de habitação – Encontra-se em curso o processo de atualização da
base de dados dos pedidos de habitação social, existentes nos serviços da Divisão de Desenvolvimento
Social, para identificação das atuais necessidades com vista à definição de medidas de apoio para
situações de maior emergência.
4. Banco Local de Voluntariado de Leiria – Face à inexistência de apresentação de programas de
voluntariado por parte das instituições locais, e, ao elevado aumento da procura de iniciativas de
voluntariado por parte de candidatos/as ao voluntariado, foi feita a atualização dessas mesmas
candidaturas, atividade que dará origem à sensibilização das instituições, que irá ser feita seguidamente,
na ótica do voluntariado enquanto mais-valia para a dinâmica de funcionamento das instituições.
5. Programa de Teleassistência – Face à baixa procura dos serviços de teleassistência, que tem sido
registada desde a criação desta medida de apoio, a mesma está a ser divulgada junto das instituições com
intervenção junto de pessoas idosas.
6. Evento “Tarde Solidária” – Em 19 de dezembro foi promovida uma atividade de natal para crianças
desfavorecidas, com idades compreendidas entre 6 e 12 anos com a colaboração de diversas entidades
locais – ACILIS, Banco Alimentar, Cáritas, Colina do Castelo, Cruz Vermelha, Lions Clube de Leiria,
Regimento de Artilharia (RAL 4), Académico, Associação de Solidariedade de Leiria, e, várias empresas
locais, além da empresa de circo instalada no concelho de Leiria, na época natalícia.
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7. Espaço da Solidariedade/Viagem do Pai Natal – De 30 de novembro a 22 de dezembro, decorreu a
atividade de divulgação e promoção das 21 instituições e associações de solidariedade social, que
gratuitamente, dispuseram de uma banca em um ou vários fins de semana, no Mercado Santana, para
venda de produtos e divulgação das respetivas atividades.
A colaboração de todas as entidades, bem como de diversas Juntas de Freguesia, possibilitou a
participação de cerca de 200 crianças e respetivos acompanhantes numa tarde de animação - espetáculo
de circo, insufláveis, música, dança, lanche e distribuição de brinquedos pelo Pai Natal.
8. Programa de apoio à deficiência – Por entidades públicas e IPSS’s da área da deficiência foi constituído
um grupo de trabalho para a inclusão social, o qual pretende efetuar um diagnóstico do concelho na área
da deficiência, através de três vetores essenciais: inclusão social, educação e formação, e, acessibilidades,
com o objetivo de estruturar estratégias de intervenção e resolução das situações identificadas.
UNIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS
Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN. (se não juntar o anexo é melhor remover isto)
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS
Proteção Civil Municipal
A atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria (CMOS), no período em
análise, por família de ocorrência e corporação de bombeiros, verificou-se uma predominância
significativa dos serviços de assistência em saúde.
Gestão de Combustível
Promoção de ações de gestão de combustível, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, para o que se procedeu à identificação e
notificação de diversos proprietários de terrenos para que procedessem às devidas ações de gestão de
combustíveis.
Mobilização de Solos
Conforme procedimento estabelecido cada requerimento para mobilização de solo para fins florestais dá
origem à deslocação do técnico ao local, com o requerente, para verificação da situação e posterior
emissão de informação para decisão superior.
No período em análise verificou-se a tendência dos licenciamentos de solo com áreas inferiores a 5000
m2, sendo notória a preferência pelas espécies florestais de crescimento lento.
Comissão Municipal de Proteção Civil
Realizadas duas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil de Leiria, no dia 29 de novembro de
2013, com a seguinte ordem de trabalhos: apresentação da revisão do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil de Leiria; período crítico 2013 – incêndios florestais; atividade operacional 2012 – PSP e
outros assuntos de interesse. No dia 22 de janeiro de 2014 foi convocada nova reunião com objetivo de
definir uma intervenção urgente na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. A Comissão deliberou a
necessidade de intervenção da Agência Portuguesa de Ambiente, com carácter de urgência, com o sentido
de repor as condições de segurança.

Leiria, 20 de fevereiro de 2014
O Presidente da Câmara

Raul Castro
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