
1 Proposta B Excluído 02‐06‐2014 João Pedro Santos Massano de Matos 33 Residente Espaço Público e Espaço Verde _

A proposta, é aproveitar os espaços verdes no nosso concelho fora do centro da cidade, criando caminhos que façam uma aproximação dos cidadãos a estes espaços que são
esquecidos na sua utilização e manutenção como espaços de lazer. Estes caminhos farão a ligação entre subúrbios e a cidade, sendo que os custos serão relativos a
regularização do piso, tornando‐o circulável para peões e ciclistas, deixando os percusos o mais naturais possível, reduzindo assim os custos. Com poucos recursos é possível
ter "caminhos low cost", apenas para pedestres e ciclistas. A ideia é aproveitar o conceito do Polis, que aproximou a cidade do rio, mas neste caso é aproximar a cidade
dos espaços verdes que a rodeiam e que não são valorizados.A proposta é criar três principais eixos de ligação aos principais subúrbios da cidade, Pousos, Parceiros e
Marrazes, sendo que no futuro se possa pensar em uma "circular externa pedonal", que ligaria os diversos percursos, criando igualmente outros caminhos de ligação a outras
freguesias. Com a criação destes percursos seriam criadas áreas verdes de penetração na cidade. Os terrenos a utilizar seriam terrenos disponíveis para utilização pública.
Seria ainda criada toponímica semelhante à do centro histórico com direções e distâncias. Deixo em baixo dois tipos de pavimento propostos: Paviemento regularizado:
http://1.bp.blogspot.com/_dt3MFiPksmk/TEIB6CwEtHI/AAAAAAAAAMo/yE6cDpZA4gs/s1600/djurgarden.JPG; Pavimento natural:
https://a1.muscache.com/pictures/19869865/large.jpg

x _

2 Proposta B Excluido 10‐06‐2014 Marcos André Moura Ferreira 28 Residente Urbanismo _

Alterações de tráfego no centro histórico; Previligiar a localização de novos hóteis no centro histórico; Limpeza diurna no centro histórico; Horário e localização dos bares no
centro histórico (transferência para uma zona de docas noutro ponto da cidade ; Aproveitamento do terreno perto do parque radical para construção de um parque verde
grande; Construção de um edifício alto em Leiria (entre 10 e 15 andares); Introdução de 2 faixas de um sentido na Avenida Nossa Senhora de Fátima e/ou introdução de um
corredor de transportes públicos; Tentar preencher os espaços vazios entre construções; Investir mais nos transportes públicos e noturnos também

x _

3 Proposta A Admitida 10‐06‐2014 Presidente da Câmara Municipal _ _
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Todos as freguesias Projeto de Localização em todas as Freguesias de um conjunto de equipamentos para exercício físico x 6.842,00 € x 18

4 Proposta A Admitida 12‐06‐2014 Vereadora Dr.ª Anabela Graça _ _ Educação 
Aquisição de equipamento infantil de recreio e respetiva montagem, a instalar em espaços exteriores de 20 edifícios escolares, localizados em 12 freguesias do concelho de
Leiria onde se verifica essa ausência, de acordo com o documento que se envia em anexo.

x 73.140,00 €

5 Proposta B Excluído 16‐06‐2014 Ricardo Filipe Reis Pereira 34 Residente Cultura Monte Real

Museu de histórias e costumes de Monte Real: Um encontro de costumes e vivências do passado e do presentes nas terras de Dom Dinos +um espaço de interepretação e
fruição da cultura e da história da vila de Monte Real, baseado nas suas raízes (Campos do Lis/Agricultura/relação do homem com o campo/gastronomia local e regional, sua
história e na sua contemporaneidade e que constituia uma estrutura criativa e sustentável de turismo e cultura para todos, que contribua para o dinamismo da economia
local/regional e procure estimular a coesão social a partilha de experiências e a animação turística

x _

6 Proposta B Excluido 20‐06‐2014 Luís Miguel Rodrigues Bernardes 36 Residente Desporto
Almoinha ‐ Área delimitada pela Ponte 
Euro 2004, o Estádio, a Ponte do 
Arrabalde e a Nova Leiria

Criação de um área de lazer/passeio/desporto com base no antigo projeto do jardim da Almoinha, dotando a cidade de uma infraestrutura que há muito lhe falta e que para
além de cativar os Leirienses, que se deslocam aos concelhos vizinhos para usufruir de espaços como este. consiga atrair visitantes. A zona já tem estacionamento (tanto o do
estádio como o da nova Leiria) e uma série de outros serviços de apoio, como área comercial, restauração, bancos, farmácia, etc. Colocação de vedação/guardas nos locais
onde as margen do Rio não se encontram protegidas

x _

7 Proposta B Excluído 23‐06‐2014 Alexandra Maria Azambuja Pereira 51 Residente Educação ‐ Escolas 1.º Ciclo Concelho de Leiria
Mais Filosofia, Menos Prozac: 1.Oferta de colecção de Livros de Filosofia para Crianças às 92 escolas do 1º CEB do concelho de Leiria; 2.Dinamização destes recursos a partir
de espectáculo de Teatro de Marionetas produzido especialmente para este projecto; 3.Formação de professores;4.Guião de Exploração Pedagógica para dinamizar de forma
articulada com os programas dos 4 anos do 1º ciclo, a exploração destes livros em contexto de sala de aula.

x 24.637,00 €

8 Proposta B Admitida 25‐06‐2014 Luís Adolfo Gaspar da Costa 26 Residente
Turismo e promoção turística/ Espaço 
Público e Espaço Verde

Entre o Largo 5 de Outubro e a Rua 
Tenente Valadim

Requalificação do Quiosque de Leiria e respectiva esplanada.
Em detalhe: Restauro dos elementos construtivo pertencentes à construção original; Ampliação da área de atendimento fechada; Requalificação ou criação das infraestruturas 
em falta; Mobiliário da esplanada e requalificação do equipamento de sombreamento.

x _

9 Proposta B Excluído 30‐06‐2014 InPulsar ‐ Associação para o Desenvolvimento Comunitário _ _
Ação Social/ Educação, Juventude e 
Desporto/ Mobilidade

Leiria
Aquisição de viatura automóvel para transporte de crianças, jovens e adultos em situação de pobreza e/ou exclusão social, nomeadamente: a) Transporte de crianças
desfavorecidas para ativiidades desportivas e culturais; Transporte de adultos em situação de pobreza ou exclusão social para acesso à saúde; Trasnporte de equipas de rua
para atuação no âmbito da redução de risco e minimização de danos

x
€31.903,76 ou 
€32.149,06 ou 

€30,438,30

10 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Ação Social e Habitação  Leiria Criação de um cartao do voluntário com regalias e formas de compensação x _

11 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Requalificação de equipamentos urbanos Leiria
Utilização do 1.º andar do atual mercado como zona de lazer com micro negócios dos ramos alimentar e artesanato ou outros dando origem a uma zona cultural e
gastronómica

x _

12 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Turimo e promoção económica Zona Histórica de Leiria
Criação no Centro Histórico de Leiria de uma zona de reabilitação constrangedora e uma zona de reabilitação suportável em que em cada uma seja aplicada uma forma de
incentivar a manutenção dos edifícios e os manter ocupados

x _

13 Proposta B Excluido 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Requalificação de equipamentos urbanos Leiria
Construção de um edifício para realização do mercado grossista com 100 espaços para comerciantes grossistas, com áreas suficientes para expor os seus produtos e para
parquear as suas viaturas de diferentes tamanhos

x _

14 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Encosta do Castelo Criação de um ponto de lazer na encosta do Castelo, ajardinado, equipado com mobiliário para parque merendas, parque infantil e com circuito de manutenção  x _

15 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Ambiente e Energias Edifício da Câmara Municipal Criar no edifício do município um serviço que disponibilize ao municípe documentos digitais, incluindo fornecimento de fotocópias do arquivo municipal nesse formato x _

16 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Largo do Papa Criação de um espaço no largo do papa onde se pode partilhar uma esplanada com o jardim principal da cidade aproveitando a vista para o castelo x _

17 Proposta B Excluido 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Mobilidade _ Consituição da frota da CML e SMAS com veículos ligeiros elétricos  x _

18 Proposta B Excluido 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Mobilidade Encosta do Castelo Construção de um funicular para a entrada do castelo de Leiria, como sendo uma solução para dinamizar e dar mais vida ao castelo e a zona alta da cidade x _

19 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Turismo e promoção económica Castelo de Leiria Entre as muralhas do castelo fazer uma vila de bares e de música, criando vários grupos temáticos de três bares com um DJ x _
20 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Parque de Estacionamento do Estádio Instalações sanitárias de apoio aos eventos (mercados) x _

21 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Edifício do Turismo de Leiria Criação de dois lugares de estacionamento de apoio ao edifício do Turismo x _

22 Proposta B Excluido 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Avenida das Comunidades Europeias Construção de um túnel na Avenida das comunidades Europeias em que a parte superior seria um jardim x _

23 Proposta B
Repetida com a 
proposta 19

01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Turismo e promoção económica Castelo de Leiria Entre as muralhas do castelo fazer uma vila de bares e de música, criando vários grupos temáticos de três bares com um DJ x _

24 Proposta B Excluído 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Turismo e promoção económica Estrada da Estação ‐ Marrazes
Relocalização do "mercado levante", não o afastando muito do local atual, permitiria uma outra organização ao mercado e novas infraestruturas de apoio que o atual não
possui

x _

25 Proposta B Excluido 07‐07‐2014 Francisco Luís de Sampaio Nunes Marques 52 Residente Espaço Público e Espaço Verde Rua Bordalo Pinheiro Requalificação do espaço e das infraestruturas da Rua Bordalo Pinheiro (exemplos concretos no formulário) x _

26 Proposta B Excluido 07‐07‐2014 Carlos Miguel de Almeida Batista 35 Residente Urbanismo Rua Mouzinho de Albuquerque
Pedonização da Rua Mouzinho de Albuquerque em 2 fases; Transformação da Avenida Heróis de Angola em 2 sentidos, com suprimento de estacionamento e alargamento
dos passeios

x _

27 Proposta B Excluído 08‐07‐2014 Nuno Miguel Antunes Dias 36 Residente Ambiente e Energias Leiria

Aquisição de carrinhos do lixo (que os funcionários transportam pelas ruas e passeios da cidade) com vários recipientes próprios para a separação dos resíduos (reciclagem)
em vez de um recipiente único. Um recipiente para papel, outro para plástico, um terceiro para vidro e, finalmente, um último para lixo comum. O funcionário faria a
separação do lixo no ecoponto mais próximo. Acredito que tal implicasse talvez a instalação de mais ecopontos pela cidade, mas talvez tal seja já mesmo necessário, antes
desta proposta!

x _

28 Proposta B Admitida 10‐07‐2014 Suzi Pedro Barbeiro 18 Residente Instalação de ginásios ao ar livre para a prFreguesia de Amor

A minha proposta não é apenas uma forma de sofisticar o espaço da freguesia de Amor mas é também uma tentativa de melhorar a saúde e bem‐estar dos habitantes e
incentivar à prática do exercício físico.
A ideia é simples e bastante eficaz, consiste na instalação de 10 diferentes aparelhos destinados à realização de exercício físico. Cada aparelho deverá estar devidamente
identificado com o modo de utilização e os seus benefícios para a saúde do utilizador.
O local para a instalação deve situar‐se junto ao parque das merendas da freguesia de Amor, deve ser, preferencialmente, um espaço verde, ao ar livre, onde todos os
habitantes possam respirar o ar fresco e contemplar as paisagens que a freguesia oferece enquanto exercitam os seus músculos.
A manutenção do referido espaço e aparelhos deve ficar a cargo da junta de freguesia ou de outra entidade coletiva, como por exemplo, escoteiros ou outras.
Esta proposta tem os ingredientes necessários para uma receita de sucesso e a sua execução importará no valor de 2 a 3 mil euros. A Câmara municipal de Leiria ao investir
nesta ideia, não está a investir num mero projeto, pelo contrário, está sim a investir na qualidade de vida dos cidadãos e a garantir o seu bem‐estar.

x €2.000 a €3.000

Proposta

LISTA DE PROPOSTAS ELEGÍVEIS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 | 2015

MUNICÍPIO DE LEIRIA ‐ CÂMARA MUNICIPAL

Estado 
(Admitido/ 

N.º
Participante

Tipologia 
proposta

Data entrada

1



Proposta

LISTA DE PROPOSTAS ELEGÍVEIS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 | 2015

MUNICÍPIO DE LEIRIA ‐ CÂMARA MUNICIPAL

Estado 
(Admitido/ 

N.º
Participante

Tipologia 
proposta

Data entrada

29 Proposta B Excluído 15‐07‐2014 Vitor Jorge Pereira Tojeira 57 Residente Ação Social e Habitação  Concelho de Leiria

Definição de um Plano de Apoio Familiar às famílias mais carenciadas que, entre outras coisas, poderá passar pela garantia de fornecimento de água e energia às famílias em
situação comprovada de pobreza até ao limite global de 40.000€/ano. Esse Plano de Apoio deveria passar previamente pela construção de um cadastro das famílias mais
carenciadas, a fim de serem definidos, para cada família, o nível de apoio de emergência necessário para garantir o acesso àqueles serviços públicos essenciais, pelo período
de um ano. No final desse período poderia haver renovação dos apoios, caso a situação familiar não tenha sofrido alterações.

x €40.000/ano

30 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Manuel António Azenha Santos Pereira  39 Residente Espaço Público e Espaço Verde Urbanização de Santa Clara 

Considerando que a Urbanização de Santa Clara ‐ Parceiros tem na presente data cerca de 4000 habitantes, encontrando‐se estes maioritariamente na camada etaria dos 25 ‐
40 anos, a maioria com filhos pequenos.
Considerando que não existe na urbanização qualquer espaço para a interacção ludica entre pais e filhos;
Considerando o numero crescente de crianças que existem na Urbanização, e
Considerando por ultimo a existencia de inumeros espaços publicos que se encontram ao abandono e que resultaram da cedencia para dominio publico das operações de
loteamento da referida urbanização.
Propoem‐se a criação de um parque infantil num dos referidos espaços publicos a fim de pais e filhos não terem que se deslocar para o centro da cidade para usufruirem do
mesmo e tendo como objectivo secundario o dinamismo, movimento e interacção dos moradores da urbanização que, por falta de espaços de lazer, se encontra apenas a
desempenhar a função de "dormitorio"  

x _

31 Proposta B Excluído 15‐07‐2014
ADLEI ‐ Associação para o Desenvolvimento de Leiria e Orfeão 
de Leiria

_ _ Ação Social e Habitação 
Criação do Projeto Inter'Ar‐te destinado a apoiar famílias com crianças e jovens em risco, com idades compreendidas entre os 6 aos 18 anos que tenham medidas de
promoção e proteção aplicadas no âmbito da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro

x 10.000,00 €

32 Proposta B Excluída 15‐07‐2014 Cátia Filipa da Piedade Biscaia 31 Residente Ação Social e Mobilidade 
União de freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes

Serviço Porta‐a‐Porta: Criar um serviço “Porta‐a‐Porta” como um transporte urbano flexível gratuito, de percurso e paragens móveis, tendo por objetivo garantir o acesso a
serviços públicos a pessoas com parcos recursos, idosos ou cidadãos portadores de deficiência. O acesso a este serviço de transporte deveria ser devidamente comprovado
pela Segurança Social e deveria permitir aos cidadãos de mobilidade reduzida poderem deslocar‐se a consultas externas aos serviços de saúde existentes no concelho (Centros 
de Saúde e Hospital), serviços públicos municipais, sedes da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, tribunais e/ou serviços localizados nas lojas do cidadãos. No essencial,
trata‐se de um serviço de transporte que visa criar um serviço de proximidade entre os cidadãos de mobilidade reduzida e os serviços públicos essenciais, a nível municipal.
Este serviço “Porta‐a‐Porta” funcionaria a pedido do cidadão, através de marcação prévia para um número de telefone fixo (tipo nº azul), especificando a respetiva
identificação, destino e hora da deslocação pretendida.  
Para arranque do projeto, e também para teste, o primeiro ano de funcionamento abrangeria apenas as Freguesias urbanas de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, e seria
promovido em articulação entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Dada a natureza do serviço prestado e dos pólos urbanos a servir, este serviço funcionaria apenas
durante os dias úteis em horários compatíveis com os serviços a abranger. Para arranque do projeto, o serviço “Porta‐a‐Porta” seria assegurado em dois mini‐autocarros, com
espaço para cadeiras de rodas, e funcionaria em veículos municipais devidamente identificados com o serviço “Porta‐a‐Porta”.

x _

33 Proposta B Excluída 15‐07‐2014
APEAZOIA ‐ Associação de Pais e Encarregados de Educação das 
Escolas Número Um e Jardins de Infância da Freguesia da Azoia

_ _ Educação, Juventude e Desporto Azoia
Uma aposta na Educação e no Desporto em Azóia: A presente candidatura contempla as seguintes intervenções: 1. a utilização de um espaço coberto na EB1 de Azoia para a
construção de mais uma sala (quarta sala); 2. a construção/reabilitação de um campo para a prática de desporto na localidade de azoia

x 38.642,30 €

34 Proposta B Excluída 15‐07‐2014 João Paulo das Neves Rocha 38 Residente Espaço Público e Espaço Verde
Avenida 22 de maio (margem direita 
do Rio Lis, nas traseiras do edifício da 
Caixa Agrigola de Leiria)

Jardim das cidades irmãs: Área com espécies arbóreas identificativas de cada cidade geminada com Leiria, com existência elementos caracteristicos de cada "cidade irmã" x _

35 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 João Paulo das Neves Rocha 38 Residente Cultura Mercado Santana
Centro de Investigação Ernesto Korrodi: Criação de um centro de documentação com projetos/desenhos/fotos e outros materiais de relevo da obra deste arquiteto, no
concelho de leiria e no resto do pais. Criação de um espaço multiusos onde se pudessem dinamizar colóquios, workshops, formações sobre temáticas relacionadas com a
evolução da arquitetyura, engenharia, arte em geral, ao longo dos tempos

x _

36 Proposta B Excluída 15‐07‐2014 Vitorino Vieira Pereira 71 Residente Turismo e promoção económica Leiria
Penso que se deveria criar um mapa da cidade de Leiria e arredores com percursos alternativos, que fossem facilmente identificáveis e de fácil acesso a quem visita a cidade,
promovendo e reabilitando o pequeno comércio tradicional

x _

37 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 José Peixoto Henriques 56 Residente
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Marrazes  Requalificação da mata dos Marrazes com novo equipamento de circuitos de treino e criação de um caminho pedonal para acesso ao circuito de treino, com iluminação x _

38 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Filipa João da Gama Franco Marques Pereira 34 Residente
Requalificação de equipamentos 
urbanos

Paque Radical

Tendo em conta a presença diária assídua de crianças, jovens e dos adultos acompanhantes no parque radical e sendo este um local de prática de desporto considero
imperativo a existência de casas de banho públicas. Uma vez que este tipo de instalação não foi contemplado no projeto inicial, deve ser considerado no orçamento
participativo como uma requalificação deste equipamento urbano.
Note‐se que um utilizador deste local para prática de desporto nas rampas, em caso de necessidade fisiológica tem de se deslocar mais de 150 metros até um
estabelecimento público e pagar um consumo mínimo, segundo as práticas da boa educação, para usufruir de um WC. 
Sendo este local parte integrante daquilo a que é chamado o percurso POLIS e tão bem recebido por todos os Leirienses, considero que deve existir uma simbiose entre o
equipamento a beleza do espaço e as necessidades básicas dos utilizadores e contribuintes

x _

39 Proposta B Admitida 15‐07‐2014
Rui Manuel Ferreira Sobreiro / 
Associação de Solidariedade "Sorrisos de Julinha"

_ _ Espaço Público e Espaço Verde Praça Dr. José Hermano Saraiva

Já vem sendo objecto de tentativa de implementação pela a Associação Sorrisos de Julinha desde 2012, na nossa cidade um equipamento de diversão infantil misto e que seja
efectivamente inclusivo.
De facto os equipamentos têm sido retirados (e bem) por degradação e não têm sido repostos na sua totalidade, e os que são repostos não correspondem aos requisitos de
inclusão total, ou o mais inclusivo possível. Não nos podemos só lembrar da deficiência de modo parcelar, autismo, trisomias, cegos e ambliopes, mas sim de todos os tipos de
deficiência, paralisia cerebral, neuromusculares e outras porém que por acidente vão aparecendo, paraplagias entre outras patologias. Assim sendo a minha proposta vai no
sentido de instalar o equipamento devidamente certificado e adaptado em zona, que para mim é do mais elementar valor, pois se promovo a inclusão e diversão nada melhor
que colocar meios em zona de passagem e desportiva por excelência em zona Polis. Os equipamentos a instalar deverão ser multisensoriais, devidamente adaptados e
dimensionados para os fins a que se destinam de modo a que os cuidadores e acompanhantes das crianças portadoras de deficiencia possam participar e auxiliar a diversão.
Para mim e a organização a que pertenço, nada melhor que o sorriso de uma criança. Fazer diferente para crianças diferentes.

x _
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Proposta

LISTA DE PROPOSTAS ELEGÍVEIS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 | 2015

MUNICÍPIO DE LEIRIA ‐ CÂMARA MUNICIPAL

Estado 
(Admitido/ 

N.º
Participante

Tipologia 
proposta

Data entrada

40 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Maria da Graça Filipe Guarda 49 Residente Educação, Juventude e Desporto Zona Educativa e Desportiva Boa Vista Construção de campo relvado sintético FUT 5/FUT 7 ‐ Zona Desportiva, Educativa da Boa Vista  x 41.027,30 €

41 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício 49 Residente
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Zona Desportiva da Boa Vista Instalação de um ginásio ao ar livre na zona desportiva da Boa Vista x 7.000,00 €

42 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Ilídio do Rosário Semedo Machado 52 Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Início da Rua Nossa Senhora do 
Amparo até às Residências do Lar 
Emanuel

Criação e instalação de passeios pedonais nos dois lados do início da Rua Nossa Senhora do Amparo até às Residências do Lar Emanuel x _

43 Proposta B Excluído 15‐07‐2014 União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista _ _
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Quintas do Sirol Construção de passeios em Quintas do Sirol (Junto à EN 350) x 40.050,00 €

44 Proposta B Excluída 15‐07‐2014 Hugo João dos Santos da Silva Ferreira ? Residente/ Trabalha Cultura Leiria

Re‐utilização de um espaço (preferêncialmente na cidade) para a a captação de registo e criação sonóra e audiovisual.
Um estúdio para captação e registos de sons sem fins comerciais de musicos amadores do município e sala de tratamento de imagem e video com os mesmos propósitos e
sempre com uma lógica de que as produções internas não podem ter fins comerciais e servem para promover aos jovens autores boas condições para iniciarem a sua carreira
artística.
A arte e a cultura são os melhores veículos de promoção da cidade e da educação dos jovens e Leiria tem crescido imenso nesses capítulos e deve apostar decisivamente na
cultura, aqui sobretudo na música, video e design.  
Este espaço necessitaria de pelo menos quatro divisões em que uma serviria de sala de audiovisual e artes gráficas, outra como sala de captação de som, outra como sala de
controlo e mesa e uma última como arrumação

x 32.000,00 €

45 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 InPulsar ‐ Associação para o Desenvolvimento Comunitário _ _ Ambiente e Energias Junto ao rio (marachão)
Ciração de balneários públicos disponíveis a todos os cidadãos. Esta proposta visa disponibilizar balneários públicos àqueles que frequentam as zonas desportivas junto à beira
rio e que pretendem após a prática desportiva usufruir da cidade e a todos aqueles que necessitam de um local que garanta a higiene

x _

46 Proposta B Excluída 15‐07‐2014 InPulsar ‐ Associação para o Desenvolvimento Comunitário _ _ Ação Social e Habitação  Centro da cidade
Criação de restaurante solidário (denominado (ccok in) aberto ao público em geral em que o lucro é aplicado para garantir o apoio a famílias e indivíduos com dificuldades
económicas. Trata‐se de um local onde é garantido o anonimato das pessoas através da posse de um cartão e em que os beneficiários são sinalizados pelas entidades
competentes da área social (CML, SS).

x _

47 Proposta B Excluida 15‐07‐2014 Preguiça Associação Criativa _ _ Cultura Centro Histórico de Leiria

Pretendemos desenvolver uma cooperativa cultural, com um espaço público e aberto à comunidade, onde os artistas leirienses possam expor os seu trabalhos, desenvolver
workshops, exposições, residências artisticas, concertos e mostras de várias linguagens culturais. Pretendemos conceber um espaço que seja inclusivo e agregador de toda a
dinâmica cultural que floresce na cidade, ajudando a criar e a potenciar uma identidade diferenciadora para Leiria.
Projectamos também a criação de um festival pluridisciplinar que intervenha no centro histórico, zona que julgamos fulcral para a alma de uma cidade. Através de uma
sinergia entre comerciantes, artistas, habitantes e público achamos ser possível transformar hábitos e percepções, criando, através da expressão artística, uma mais valia
turística no imobilizado devoluto da zona. A Preguiça Magazine é uma marca forte, que pretende ser um congregador de actores culturais e ajudar na promoção de Leiria, que
desejamos sempre mais apelativa. De todos e para todos.

x _

48 Proposta B Excluida 15‐07‐2014 Mário João Ley Garcia 51 Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Rua da Lapa e Azabucho e Campo 
Amarelo

Tem uma parte da berma da Rua da Lapa que caiu para a Ribeira do Sirol pelo que agora só é possível passar um automóvel de cada vez. É necessário arranjar a berma. Para
além disso, é necessário arranjar outra partes conforme anexo "Pontos negros das Estradas do Azabucho e Campo Amarelo"

x _

49 Proposta B
Admitida 

(fundir com a 
n.º 42)

15‐07‐2014 Ana Cecília de Oliveira Gândara Boa Ventura ‐ Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Marrazes ‐ Estrada Leiria/Marrazes

Investimento em passeios laterais, no primeiro troço da estrada Leiria‐Marrazes e no seu troço final, teria um impacte extremamente importante na qualidade de vida dos
seus utilizadores diários: estudantes, pessoas idosas, crianças e desportistas. No primeiro troço da estrada de ligação existe um orfanato masculino e um lar de idosos, que se
localizam num troço de estrada estreita com dois sentidos de trânsito e bermas com desnivelamento que chegam a atingir cerca de meio metro de altura. As pessoas idosas
particularmente, estão expostas a acidentes, ainda por cima numa estrada sem restrições a pesados. A segurança rodoviária e a acessibilidade pedonal deve ser uma
prioridade na ligação entre as duas freguesias e uma forma de promover o convívio dos fregueses.

x _
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Sim Não

3 Proposta A Admitida 10‐06‐2014 Presidente da Câmara Municipal _ _
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Todos as freguesias Projeto de Localização em todas as Freguesias de um conjunto de equipamentos para exercício físico x 6.842,00 € x 18

4 Proposta A Admitida 12‐06‐2014 Vereadora Dr.ª Anabela Graça _ _ Educação 
Aquisição de equipamento infantil de recreio e respetiva montagem, a instalar em espaços exteriores de 20 edifícios escolares, localizados em 12 freguesias do concelho de
Leiria onde se verifica essa ausência, de acordo com o documento que se envia em anexo.

x 73.140,00 €

8 Proposta B Admitida 25‐06‐2014 Luís Adolfo Gaspar da Costa 26 Residente
Turismo e promoção turística/ Espaço 
Público e Espaço Verde

Entre o Largo 5 de Outubro e a Rua 
Tenente Valadim

Requalificação do Quiosque de Leiria e respectiva esplanada.
Em detalhe: Restauro dos elementos construtivo pertencentes à construção original; Ampliação da área de atendimento fechada; Requalificação ou criação das infraestruturas 
em falta; Mobiliário da esplanada e requalificação do equipamento de sombreamento.

x _

14 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Encosta do Castelo Criação de um ponto de lazer na encosta do Castelo, ajardinado, equipado com mobiliário para parque merendas, parque infantil e com circuito de manutenção  x _

16 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente Espaço Público e Espaço Verde Largo do Papa Criação de um espaço no largo do papa onde se pode partilhar uma esplanada com o jardim principal da cidade aproveitando a vista para o castelo x _

21 Proposta B Admitida 01‐07‐2014 Bruno Romeu Luzio Moleiro e Jorge Ferreira Gameiro 49 Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Edifício do Turismo de Leiria Criação de dois lugares de estacionamento de apoio ao edifício do Turismo x _

28 Proposta B Admitida 10‐07‐2014 Suzi Pedro Barbeiro 18 Residente Instalação de ginásios ao ar livre para a prFreguesia de Amor

A minha proposta não é apenas uma forma de sofisticar o espaço da freguesia de Amor mas é também uma tentativa de melhorar a saúde e bem‐estar dos habitantes e
incentivar à prática do exercício físico.
A ideia é simples e bastante eficaz, consiste na instalação de 10 diferentes aparelhos destinados à realização de exercício físico. Cada aparelho deverá estar devidamente
identificado com o modo de utilização e os seus benefícios para a saúde do utilizador.
O local para a instalação deve situar‐se junto ao parque das merendas da freguesia de Amor, deve ser, preferencialmente, um espaço verde, ao ar livre, onde todos os
habitantes possam respirar o ar fresco e contemplar as paisagens que a freguesia oferece enquanto exercitam os seus músculos.
A manutenção do referido espaço e aparelhos deve ficar a cargo da junta de freguesia ou de outra entidade coletiva, como por exemplo, escoteiros ou outras.
Esta proposta tem os ingredientes necessários para uma receita de sucesso e a sua execução importará no valor de 2 a 3 mil euros. A Câmara municipal de Leiria ao investir
nesta ideia, não está a investir num mero projeto, pelo contrário, está sim a investir na qualidade de vida dos cidadãos e a garantir o seu bem‐estar.

x €2.000 a €3.000

30 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Manuel António Azenha Santos Pereira  39 Residente Espaço Público e Espaço Verde Urbanização de Santa Clara 

Considerando que a Urbanização de Santa Clara ‐ Parceiros tem na presente data cerca de 4000 habitantes, encontrando‐se estes maioritariamente na camada etaria dos 25 ‐
40 anos, a maioria com filhos pequenos.
Considerando que não existe na urbanização qualquer espaço para a interacção ludica entre pais e filhos;
Considerando o numero crescente de crianças que existem na Urbanização, e
Considerando por ultimo a existencia de inumeros espaços publicos que se encontram ao abandono e que resultaram da cedencia para dominio publico das operações de
loteamento da referida urbanização.
Propoem‐se a criação de um parque infantil num dos referidos espaços publicos a fim de pais e filhos não terem que se deslocar para o centro da cidade para usufruirem do
mesmo e tendo como objectivo secundario o dinamismo, movimento e interacção dos moradores da urbanização que, por falta de espaços de lazer, se encontra apenas a
desempenhar a função de "dormitorio"  

x _

35 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 João Paulo das Neves Rocha 38 Residente Cultura Mercado Santana
Centro de Investigação Ernesto Korrodi: Criação de um centro de documentação com projetos/desenhos/fotos e outros materiais de relevo da obra deste arquiteto, no
concelho de leiria e no resto do pais. Criação de um espaço multiusos onde se pudessem dinamizar colóquios, workshops, formações sobre temáticas relacionadas com a
evolução da arquitetyura, engenharia, arte em geral, ao longo dos tempos

x _

37 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 José Peixoto Henriques 56 Residente
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Marrazes  Requalificação da mata dos Marrazes com novo equipamento de circuitos de treino e criação de um caminho pedonal para acesso ao circuito de treino, com iluminação x _

38 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Filipa João da Gama Franco Marques Pereira 34 Residente
Requalificação de equipamentos 
urbanos

Paque Radical

Tendo em conta a presença diária assídua de crianças, jovens e dos adultos acompanhantes no parque radical e sendo este um local de prática de desporto considero
imperativo a existência de casas de banho públicas. Uma vez que este tipo de instalação não foi contemplado no projeto inicial, deve ser considerado no orçamento
participativo como uma requalificação deste equipamento urbano.
Note‐se que um utilizador deste local para prática de desporto nas rampas, em caso de necessidade fisiológica tem de se deslocar mais de 150 metros até um
estabelecimento público e pagar um consumo mínimo, segundo as práticas da boa educação, para usufruir de um WC. 
Sendo este local parte integrante daquilo a que é chamado o percurso POLIS e tão bem recebido por todos os Leirienses, considero que deve existir uma simbiose entre o
equipamento a beleza do espaço e as necessidades básicas dos utilizadores e contribuintes

x _

39 Proposta B Admitida 15‐07‐2014
Rui Manuel Ferreira Sobreiro / 
Associação de Solidariedade "Sorrisos de Julinha"

_ _ Espaço Público e Espaço Verde Praça Dr. José Hermano Saraiva

Já vem sendo objecto de tentativa de implementação pela a Associação Sorrisos de Julinha desde 2012, na nossa cidade um equipamento de diversão infantil misto e que seja
efectivamente inclusivo.
De facto os equipamentos têm sido retirados (e bem) por degradação e não têm sido repostos na sua totalidade, e os que são repostos não correspondem aos requisitos de
inclusão total, ou o mais inclusivo possível. Não nos podemos só lembrar da deficiência de modo parcelar, autismo, trisomias, cegos e ambliopes, mas sim de todos os tipos de
deficiência, paralisia cerebral, neuromusculares e outras porém que por acidente vão aparecendo, paraplagias entre outras patologias. Assim sendo a minha proposta vai no
sentido de instalar o equipamento devidamente certificado e adaptado em zona, que para mim é do mais elementar valor, pois se promovo a inclusão e diversão nada melhor
que colocar meios em zona de passagem e desportiva por excelência em zona Polis. Os equipamentos a instalar deverão ser multisensoriais, devidamente adaptados e
dimensionados para os fins a que se destinam de modo a que os cuidadores e acompanhantes das crianças portadoras de deficiencia possam participar e auxiliar a diversão.
Para mim e a organização a que pertenço, nada melhor que o sorriso de uma criança. Fazer diferente para crianças diferentes.

x _
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Descrição resumida Anexos Montante       Área temática

LISTA DE PROPOSTAS ELEGÍVEIS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 | 2015

MUNICÍPIO DE LEIRIA ‐ CÂMARA MUNICIPAL

Estado 
(Admitido/ 
Excluido)

N.º

Participante

Proponente Idade

Tipologia 
proposta Localização

Data entrada Relação com o 
Município

40 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Maria da Graça Filipe Guarda 49 Residente Educação, Juventude e Desporto Zona Educativa e Desportiva Boa Vista Construção de campo relvado sintético FUT 5/FUT 7 ‐ Zona Desportiva, Educativa da Boa Vista  x 41.027,30 €

41 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício 49 Residente
Instalação de ginásios ao ar livre para a 
prática de desporto informal

Zona Desportiva da Boa Vista Instalação de um ginásio ao ar livre na zona desportiva da Boa Vista x 7.000,00 €

42 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 Ilídio do Rosário Semedo Machado 52 Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Início da Rua Nossa Senhora do 
Amparo até às Residências do Lar 
Emanuel

Criação e instalação de passeios pedonais nos dois lados do início da Rua Nossa Senhora do Amparo até às Residências do Lar Emanuel x _

45 Proposta B Admitida 15‐07‐2014 InPulsar ‐ Associação para o Desenvolvimento Comunitário _ _ Ambiente e Energias Junto ao rio (marachão)
Ciração de balneários públicos disponíveis a todos os cidadãos. Esta proposta visa disponibilizar balneários públicos àqueles que frequentam as zonas desportivas junto à beira
rio e que pretendem após a prática desportiva usufruir da cidade e a todos aqueles que necessitam de um local que garanta a higiene

x _

49 Proposta B
Admitida 

(fundir com a 
n.º 42)

15‐07‐2014 Ana Cecília de Oliveira Gândara Boa Ventura ‐ Residente
Segurança Rodoviária ou em zonas 
pedonais

Marrazes ‐ Estrada Leiria/Marrazes

Investimento em passeios laterais, no primeiro troço da estrada Leiria‐Marrazes e no seu troço final, teria um impacte extremamente importante na qualidade de vida dos
seus utilizadores diários: estudantes, pessoas idosas, crianças e desportistas. No primeiro troço da estrada de ligação existe um orfanato masculino e um lar de idosos, que se
localizam num troço de estrada estreita com dois sentidos de trânsito e bermas com desnivelamento que chegam a atingir cerca de meio metro de altura. As pessoas idosas
particularmente, estão expostas a acidentes, ainda por cima numa estrada sem restrições a pesados. A segurança rodoviária e a acessibilidade pedonal deve ser uma
prioridade na ligação entre as duas freguesias e uma forma de promover o convívio dos fregueses.

x _
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 I 2015

ATA N.!!4 / OP 2014 - 2015

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas dez horas, reuniu no edifício dos paços

do concelho o júri nomeado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, conforme despacho

de correio eletrónico em 17 de julho de 2017 (11:26:07). Estiveram presentes os seguintes elementos:--

CARGO NOME

Presidente César Augusto Vieira Dias

Vogal Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício

Vogal Irene Maria Abreu Loureiro Costa

Vogal Ana Margarida Costa Alexandra Correia

Vogal Sandra Paula Cardoso Machado Macedo

Vogal Rui Filipe Alves Vieira Santos

---------- Não esteve presente a vogal Ana Margarida Fazenda Campos Morais por se encontrar de férias.

A ordem de tra ba lhos fo i a segu inte: -------------------------------------------------------------------------------

1 Aprovação da lista provisória de projetos

2 Afixação da lista provisória de projetos

3 Período de reclamações

4 Outros assuntos

--------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos (OT), e após análise técnica dos serviços municipais e

viabilidade da transformação de algumas propostas em projetos de intervenção, o júri procedeu à

avaliação final das 49 propostas apresentadas, tendo deliberado, por unanimidade, considerar

inelegíveis as 32 propostas apresentadas em anexo (anexo 1), com os fundamentos que se indicam: -----

Propostas consideradas inelegíveis, de acordo com as normas de participação: ---------------------------------------------

J- Alínea a) do ponto 8.º, "configurem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas"

o Proposta: 7 - "Mais Filosofia, Menos Prozac: 1.0ferta de colecção de Livros de Filosofia para

Crianças às 92 escolas do 1º CEB do concelho de Leiria; 2.Dinamização destes recursos a partir de

espectáculo de Teatro de Marionetas produzido especialmente para este projecto; 3.Formação
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de professores;4.Guião de Exploração Pedagógica para dinamizar de forma articulada com os

programas dos 4 anos do 1º ciclo, a exploração destes livros em contexto de sala de aula."; -------

o Proposta: 9 - "Aquisição de viatura automóvel para transporte de crianças, jovens e adultos em

situação de pobreza e/ou excl usão socia I {...)"; ------------------------------------------------------------------

o Proposta: 29 - "Definição de um Plano de Apoio Familiar às famílias mais carenciadas {...)"; ------

o Proposta: 31 - "Criação do Projeto Inter'Ar-te destinado a apoiar famílias com crianças e jovens

em risco, com idades compreendidas entre os 6 aos 18 anos {...)"; ----------------------------------------

o Proposta: 47 - "Pretendemos desenvolver uma cooperativa cultural, com um espaço público e

aberto à comunidade, onde os artistas leirienses possam expor os seus trabalhos, desenvolver

workshops, exposições, residências artísticas, concertos e mostras de várias linguagens culturais.

( ...)" .-- -- - - ------------ ---- ------ ------------- ------ ---- -------- ---- ---- ----- ----- - --- ------------ -------- - - -- -- ------ ---------

~ Alínea b) do ponto 8.º, "Após análise dos serviços, se verifique excederem 1/3do montante destinado às

propostas dos cidadãos, ou o prazo estimado de 18 meses". Nota: 1/3 do montante destinado às

propostas dos cidadãos é €41.054,19 (1/3 x €123.162,58)

o Proposta: 5 - "Museu de histórias e costumes de Monte Real: Um encontro de costumes e

vivências do passado e do presentes nas terras de Dom Dinos +urn espaço de interpretação e

fru ição da cu Itu ra e da histó ria da vi Ia de Monte ReaI {...)"; ---------------------------------------------------

o Proposta: 6 - "Criação de um área de lazer/passeio/desporto com base no antigo projeto do

jardim da Almoinha, dotando a cidade de uma infraestrutura que há muito lhe falta e que para

além de cativar os Leirienses, que se deslocam aos concelhos vizinhos para usufruir de espaços

como este consiga atra ir visita ntes (...); --------------------------------------------------------------------------

o Proposta: 15 - "Criar no edifício do município um serviço que disponibilize ao munícipe

documentos digitais, incluindo fornecimento de fotocópias do arquivo municipal nesse

fo r m a to."; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Proposta: 17 - "Constituição da frota da CML e SMAS com veículos ligeiros elétricos" (Nota:

existe contrato aluguer de longa duração válido até 2016 para a frota da CMLeiria); -----------------

o Proposta: 18 - "Construção de um funicular para a entrada do castelo de Leiria, como sendo uma

solução para dinamizar e dar mais vida ao castelo e a zona alta da cidade"; ----------------------------

o Proposta: 19 e 23 - "Entre as muralhas do castelo fazer uma vila de bares e de música, criando

vários grupos temáticos de três bares com um Dl": -----------------------------------------------------------

o Proposta: 32 - "Serviço Porta-a-Porta: Criar um serviço "Porta-a-Porta" como um transporte

urbano flexível gratuito, de percurso e paragens móveis, tendo por objetivo garantir o acesso a

serviços públicos a pessoas com parcos recursos, idosos ou cidadãos portadores de

defi ciência.{...)"; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\
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o Proposta: 46 - "Criação de restaurante solidário (denominado (cook in) aberto ao público em

geral em que o lucro é aplicado para garantir o apoio a famílias e indivíduos com dificuldades

eco nóm icas. (...)"; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Proposta: 48 - "Tem uma parte da berma da Rua da Lapa que caiu para a Ribeira do Sirol pelo

que agora só é possível passar um automóvel de cada vez. É necessário arranjar a berma. Para

além disso, é necessário arranjar outra partes conforme anexo "Pontos negros das Estradas do

Azabucho e Campo Am arelo "". --------------------------------------------------------------------------------------

~ Alínea c) do ponto 8.º, "Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou projetos municipais"

o Proposta: 24 - "Relocalização do "mercado levante", não o afastando muito do local atual,

permitiria uma outra organização ao mercado e novas infraestruturas de apoio que o atual não

possui."; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Proposta: 27 - "Aquisição de carrinhos do lixo (que os funcionários transportam pelas ruas e

passeios da cidade) com vários recipientes próprios para a separação dos resíduos (reciclagem)

em vez de um recipiente único. Um recipiente para papel, outro para plástico, um terceiro para

vidro e, finalmente, um último para lixo comum. (...)". ---------------------------------------------------------

o Proposta: 1 - "A proposta, é aproveitar os espaços verdes no nosso concelho fora do centro da

cidade, criando caminhos que façam uma aproximação dos cidadãos a estes espaços que são

esquecidos na sua utilização e manutenção como espaços de lazer (...)". --------------------------------

~ Alínea d) do ponto 8.º, "Estejam a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades Municipal"

o Proposta: 11- "Utilização do 1.º andar do atual mercado como zona de lazer com micro negócios

dos ramos alimentar e artesanato ou outros dando origem a uma zona cultural e gastronómica";

o Proposta: 20 - "Instalações sanitárias de apoio aos eventos (mercados) ": -------------------------------

o Proposta: 36 - "Penso que se deveria criar um mapa da cidade de Leiria e arredores com

percursos alternativos, que fossem facilmente identificáveis e de fácil acesso a quem visita a

cidade, promovendo e reabilitando o pequeno comércio tradicional.". ----------------------------------

~ Alínea f) do ponto 8.º, "Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua
adaptação a projeto"

!. Alínea g) do ponto 8.º, "Não sejam tecnicamente exequiveis"

o Proposta: 33 - "Uma aposta na Educação e no Desporto em Azoia: A presente candidatura

contempla as seguintes intervenções: 1. a utilização de um espaço coberto na EBl de Azoia para
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a construção de mais uma sala (quarta sala); 2. a construção/reabilitação de um campo para a

prática de desporto na localidade de Azoia"; ---------------------------------------------------------------------

o Proposta: 44 - "Re-utilização de um espaço (preferencialmente na cidade) para a a captação de

registo e criação sonora e audiovisual. ----------------------------------------------------------------------------

Um estúdio para captação e registos de sons sem fins comerciais de músicos amadores do

município e sala de tratamento de imagem e vídeo com os mesmos propósitos e sempre com

uma lógica de que as produções internas não podem ter fins comerciais e servem para promover

aos jovens autores boas condições para iniciarem a sua carreira artística. (...)". ------------------------

..I- Cumulativamente alínea b) e d) do ponto 8.Q, "Após análise dos serviços, se verifique excederem 1/3 do

montante destinado às propostas dos cidadãos, ou o prazo estimado de 18 meses" e "Estejam a ser

executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades Municipal"

o Proposta: 13 - "Construção de um edifício para realização do mercado grossista com 100 espaços

para comerciantes grossistas, com áreas suficientes para expor os seus produtos e para parquear

as suas vi atu ras de diferentes ta ma nhos"; ------------------------------------------------------------------------

o Proposta: 25 - "Requalificação do espaço e das infraestruturas da Rua Bordalo Pinheiro

(exem pios concretos no fo rm ulário). ", -----------------------------------------------------------------------------

..I- Cumulativamente alínea b) e f) do ponto 8.Q, "Após análise dos serviços, se verifique excederem 1/3 do

montante destinado às propostas dos cidadãos, ou o prazo estimado de 18 meses" e "Sejam demasiado

genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto"

o Proposta: 12 - "Criação no Centro Histórico de Leiria de uma zona de reabilitação

constrangedora e uma zona de reabilitação suportável em que em cada uma seja aplicada uma

forma de incentivar a manutenção dos edifícios e os manter ocupados.". --------------------------------

4- Cumulativamente alínea c), f) e g) do ponto 8.Q, "Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou

projetos municipais", "Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua

adaptação a projeto" e "Não sejam tecnicamente exequíveis"

o Proposta: 34 - "Jardim das cidades irmãs: Área com espécies arbóreas identificativas de cada

cidade geminada com Leiria, com existência elementos característicos de cada "cidade irmã". ---

..I- Cumulativamente alínea b), c) e d) do ponto 8.Q, "Após análise dos serviços, se verifique excederem 1/3

do montante destinado às propostas dos cidadãos, ou o prazo estimado de 18 meses", "Contrariem ou
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sejam incompatíveis com planos ou projetos municipais" e "Estejam a ser executadas no âmbito do

PlanoAnual de Atividades Municipal"

o Proposta: 26 - "Pedonização da Rua Mouzinho de Albuquerque em 2 fases; Transformação da

Avenida Heróis de Angola em 2 sentidos, com suprimento de estacionamento e alargamento dos

passeios,", --- ---- ------- ------ ------- -------- ---- -- ---- -- --- --- --------- --- ----- ----- ---- -- ---- ---- -- ---- ------- -- ----------

superi o r seria um ja rd im ", --------------------------------------------------------------------------------------------

!- Cumulativamente alínea b}, c) e f) do ponto 8.º, "Após análise dos serviços, se verifique excederem 1/3

do montante destinado às propostas dos cidadãos, ou o prazo estimado de 18meses", "Contrariem ou

sejam incompatíveis com planos ou projetos municipais" e "Sejam demasiado genéricas ou muito

abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto"

o Proposta: 2 - "Alterações de tráfego no centro histórico; Privilegiar a localização de novos hotéis

no centro histórico; limpeza diurna no centro histórico; Horário e localização dos bares no centro

histórico (transferência para uma zona de docas noutro ponto da cidade; Aproveitamento do

terreno perto do parque radical para construção de um parque verde grande; Construção de um

edifício alto em leiria (entre 10 e 15 andares); Introdução de 2 faixas de um sentido na Avenida

Nossa Senhora de Fátima e/ou introdução de um corredor de transportes públicos (...}": -----------

o Proposta: 22 - "Construção de um túnel na Avenida das comunidades Europeias em que a parte

i- Alínea a) do ponto 3.º, "O Orçamento Participativo aplica-se a todo o território municipal e abrange

todas as áreas de competência da CâmaraMunicipal de ieiria"

o Proposta: 43 - "Construção de passeios em Quintas do Sirol (Junto à EN 350)", Nota: proposta

fo ra da j uri sd ição muni cipa I.". ---------------------------------------------------------------------------------------

!- Alínea b) do ponto 7.º, "Aspropostas dos cidadãos têm de obedecer aos seguintes requisitos:· (...)
• Especificas,bem limitadas na sua execução, no território que abrangem e no impacto que têm.· (...)
• Não devem ultrapassar 18meses de execução.· (...)

o Proposta: 10 - "Criação de um cartão do voluntário com regalias e formas de compensação." .-----

Largo da República, 2414-006 Leiria •N,I.P,(.: 505 181 266 •
•Telef.: 244839500· N.QVerde: 800 202 791· Sitio: www.cm-Ieiria.pt • emai/: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

5

http://www.cm-Ieiria.pt
mailto:cmleiria@cm-Ieiria.pt


·". ~ c • 1111 1 11

1111 11111111

íl . '1;1

Município de Leiria

Câmara Municipal
'--,1' _ ...•••

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 I 2015

---------- De igual modo, foi deliberado, por unanimidade, aprovar as 17 propostas / projetos de

intervenção de acordo com as normas de participação do orçamento participativo (anexo 2), sendo que

as propostas 42 e 49, sendo similares, enquadram-se num único projeto de intervenção. ---------------------

---------- Pelos motivos apresentados na primeira reunião, o elemento do júri Paulo Felício não participou

na discussão e votação das propostas 40,41 e 43. ------------------------------------------------------------------

---------- No segundo ponto da OT, e atendendo a que, de acordo com as normas de participação do

Orçamento Participativo, a afixação da lista provisória de projetos deve acontecer hoje, dia 1 de

setembro, o júri aprovou os documentos que serão disponibilizados no sítio do Município. -------------

---------- Considerando que, de acordo com as fases de participação, o período de reclamação decorre de

1 a 8 de setembro, no terceiro ponto da OT, o júri elaborou e aprovou a minuta de reclamação que se

anexa (anexo 3) e que fica rá disponível no sítio do M unicípio. ------------------------------------------------------

__________No último ponto da OT, e atendendo à pertinência de algumas propostas apresentadas, apesar

de não enquadráveis no ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, o júri deliberou remeter as mesmas aos serviços

municipais para análise e eventual inclusão em GOP (grandes opções do plano).

--------- Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que, depois

de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e pelo vogal que secretariou.---------------------------

O Presidente o Secretário

,!77L ~
(Paulo Felício)
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VlLJNICif'IO DE LElHlr, - CAMAHA Mur~IUf'r\L

Or{Ç:V,1CJ10 P.t\RflCiY!\ nvo 201·'1 ! 1C'! ,

11' r., ;j[' jl!lopn:,rN. lí'~[! i.l,l\tf:<,

Estado I Proposta AnCKOS
N.2 I Tipologia proposta I (Admitido/ Data entrada f----,-----:c:-----,,----.,---::---:,-----,----------------------::--:-;:----:-;-----------------------+-:::-,,-=--1

Excluidc] Área temétlca Localização Descrição resumida Sim Não
Montante

Proposta B Fxrluuto O] Ofi 7014 [Evpaço Púhlu.o (' r~pa~o V('rdt'

A proposta. t' aproveitar os espaços verdes no nosso concelho fora do centro co cidade, criando caminhos que façam urna apr oxunnrâo dos crdadâos a evte-, e~p;lç{J~que vâo
cvquocldos na sua otuuoção p manutenção como espaços ele lnznr. êvtcs carmnhos (arJo a IiI:açJo entre subúrbius c •.•cidade, sendo qur- os custos serão rotanvc-, u rpJ.;ulilnzaçJo
do piso, tornando o ctrcvléve! para peões e ciclistas, deixando os ocr cusos o n\.ji~ naturais po~~ívd, reduzindo avvirn O~ custcc. Com poucos recursos é- pos~ivel ter "caminhos low
cosr'. apenas para pedestres e Ciclistas. A ideia é aproveitar o conceito do Polis, que aproximou a cidade do rio, mas neste caso é aproximar a cidade dos espaços verdes que a
rodeiam e que não são valorizados.A proposta é criar três principais eixos de ligação aos principais subúrbios da cidade, Pousos, Parceiros e Marrazes, sendo que no futuro ~e
possa pensar em uma "circular externa ocdonaf", que ligaria m divPr~()~ per curvov, criando igualmente outros camtnhov de ligação a outras fr('r,uC'sia~, Com a cnacãc dC'~t(,~

percursos seriam criadas áreas verdes de pcnetr açâc na cidade. Os terrenos J utili7ar SNIJm terrenos disponiveis para utill7aç;Jo publica. Seria ainda cnaua topomrnica somr-lbann-
~ do centro histórico com otreções e distâncias. Deixo em baixo dois noos de pavimento propostos: Pavtemento regularizado:
http://Lbp_blog~llOt_r.om/_dt.~MFiPksmk/T[1B6Cwl'tlil/AAAAAAAAAMo/y[6lDplMg~/~1600/dJurg.l rdcn.J P{;; Pavim 1'11 to nut ur "I:

http\://aLmu\caehe.com/ pict ure~/ 19869865/la rge.j pg

Proposta 8 Exclu.do 10-06-2014 lurbamvno

Alterações de tráfego no centro histórico; Previtigiar a localização de nOV05 hótets no centro histórico; Limpeza diurna no centro brstonco: lima rio e rocau-açac dos bares no centro

histórico (tran~ferên(ia para uma zona de docas noutro ponto da cidade; Aproveitamento do terreno perto do parque radical para construção de um parque verde gr:mdf>;
Construção de um edifício alto em tetrta (entre 10 e 15 andarr-s}; Introdução de "J. faixa-, ele um sentido na Avenida Nossa Senhora de Fâtirna e/ou introdução de um corredor de
transportes núblícos: Tentar preenrher os espaços vazios entre construções; Investir mais nos transportes publico') e notumos também

Proposta 8 Excf urdo 1(;-0&-2014 lCottur a Munh'fk.J1

Mu~eu de histórias e costumes de Monte Real: Um encontro de costumes e vívênctas do passado e do presentes nas terras de Dom Dino ••+um espaço de interf'flretaç;lo e fruição
da cultura e da história da vila de Monte Real, baseado nas suas raizes {Campos do I is/Agrirultura/felaç50 do homem com o cempo/gastrononua local I' regional, S\M história [' na
,>!la contemcoreneíoace e que ccnstituia uma estrutura criativa e sustcntévct de turismo e cultura para todos, que contribua para o dinamismo da economia local/re.p,ional c
procure esumcrar a coesão sor.ial a partilha de experi;'n(.ia~ e a ammação Iurivtir.a

(' a Nova Lema

. Icriação. de um a.rea de. re-er/cesse.c/oesccnc com b.dse no. antigo projeto dO.iardirn da Alrlloinha, dot:Hldo.a (Id;ule. d., ..uma lnfraestrutura Que há muito lhe falt,l c que para alen.,ntmotnha - AII'a detururada pl'I'1 POrltt>
de cativar os temenses. que se deslocam aos concelhos vuinhos para usufruir de espaços como este. con~It:a atrair ve.nante ••.A lona J.í tem estaoonamento [tanto o do est.ldlO

Euro ]004. o f~tjdio, a Ponto do Arrabalde
corno o da nova Lelrla) e urna sl;fle de ourrcv vervrçov de apnio, C0ll10 arca (on1['r(ial, restauraçilo, bancos, Iarm.icia. ctc ccrccacãc de vI'da~:joh:llarda~. no~ Im..JI\ ondo d\

margcn do Rio não se encontram protegidas

Proposta B [)(cluldo 20-06-2014 ID(,~PIHIO

Proposta B Extlludo )-(-(J(,-)OI4 Fdnr açáo . Evr.nla-, 1.'" trrlo [Coucr-tho dl'l.l'iflil

Proposta B E:.xcluido 300(,2014
Ao;,.JoSoual/ FduCil~J(), Juventude o

hl'iri.J
Desperte/ Mobilidade

10 Proposta B Exrluido 01-01-2014 Aç;tC)Social e Habilaç;tO t etnc

11 Proposta 8 Exr.luido or 07 2014
Requalifi(açá() de equipamentov

t oma
urbaucs

12 Proposta B Exrluido 010" 2014 Furuuc e prcmcçáo t-conormca Zona Hi\IÓrICa de Lema

13 Proposta B Lxcluido 01-07-2014
Aequallflra~·;i(j fie equipamentos

l eiria
urb'II1OS

15 Proposta B ! ~(luic1() DI 07 l1l14 AmolPntC' r- E:.n['fgl.J~ I:::difiCHlda Cimara Municipal

17 Proposta B r~rllJlcjO O] 07 )014 Mohdldadi'

ie Proposta 8 !'x(IUlcJo 01012014 Moollld<lde tncovta oo costcrc

19 Proposta B [,,(Iuldo 01-07-.l014 TU(l~H1o e promoção ccououuca Ca-,to!o de [('lfI.)

ZO Proposta B bcllJido 01-0/2(Jlil E~p:lço PljlJlico p (5p,IÇO verde Parque de Estacionamento do ESI.:ldm

22 Proposta B I ~dIJI(J{) 01-07-7014 I ~pa~() Púhhco e I ~pa~(, Verde Avenida das Comomoeocs I vrooctas

Repetida com a
OI-07-l0I4 1 unvrno f' proH10~j() er onérrur a Castelo de Lema

proposta El

txeturoo 0107 l01/1 T(JlI~m(J c promoção crcndnuca Estrada da FstJçJO Marr31CS

I xcluldo 07-07-7014 r spaçc Público e I ~p,l~1.JVerde HU,l noroero Pinheiro

Exclurrío 0701-2014 Urbanismo Rua Mou/mho de Albuquerque

Mais Filosofia, Menos Prozac: t.Ofena de colecção de Livros de Filosofia para crianças ás 92 escolas do 1~ CfB do -onrelho de t etna: 2.Dinamilação destes rl'rwso~;\ partir de
especráccto de Teatro de Manonetas produzido especialmente para este projecto; 3.FormaçIio de flrofe~sores;4.(;lIi50 de Exploraç;to PedagógiCiJ para dinanlllôlr de forma

articulada com os programas dos 4 anos do 1D ciclo, J cxclcrecâo d('st('~ hvros em contexto di' sala dr- aula

Aquisição de viatura automóvel para transporte dI" cnunças. jovem I! adulto'. em vituaç.io de pobreza c/ou exclusão social, oorncadcmcntc: a) Transporte de' cfldn~,,~
dl'sfilvorec.iela~ para atfvrtdades desportivas [' clJlturai~; Transporte ele adultos r-rn vituação dp pobreza ou r-xcfusâo sector p<.Jraacesso a saúde; Truvnpcrtr- de equip<l~ de rua para
atuacãc no âmbito da redução de risco e minimlzação de danos

Criação de um ccrtac do voluntário com regalias e formas de compensação

Unhz.açâo do 1." andar do atua! mercado como lona de lazcr com mino negócios dos ramos ahmontar [' a-resanaro ou nut m-, dando rmgem J uma zona cultural e ga~tronólT1lca

Criação no Centro Histórico de Leiria de uma zona de reabilitação constrangedora e urna zona de rcabunocuc supcrtdvel em que em cuda uma veja aplicada urna for mil dp
rncennvar a manutenção dos edlffcios e os manter ocupados

Construção de UI11edifício para realização do mercado grcsststa com 100 espaços para comerciantes gf()s~i~ta~, com ,írea~ suncíentev para expor os seuv produtos e para parqucar
as suas viaturas de diferentes tamanhos

Criar no r-dificic do mumciplo um serviço q\/(' divponibillze ao munrcfpe documontov digital\, incluindo tomoomento de totccccías do arquivo mumcipalncsve formato

Consnuiçâo da frota da CML e SMAS com veicules lIgeiros etétncos

coostrocâc de um funicular para a entrada do castelo de Loiria, como vendo uma voluç.io para dmamuar [' dar marv Vida ao cavrofo I' a lona alta da (:Id"dl'

Entre a-, muralhas do castelo fazer lima vila ríe bares e de música, errando vários grupos tornáncos de tri!\ barev com um DJ

nutatações sanitárias de aporo aos eventos (mercados)

Construção de um tune! na Avenida d.1S comunidades I urupeiav em que a parte supe.tor SNIJ um jardim

Entre as muralhas do castelo fazer urna vila de bares e de músu.a, errando vários grupos temaucos de três bares com um DJ

acrocen-açêo do "mercado levante", não o afastando muito do local atear. pcrmituia uma outra organização ao mercado o novas totraestruturas de apoio qvc o atualnâo pos~ui

Requalrhcaçâo do espaço e das infraestruturas da Rua aordato pinherro (exemplos concretos no formulário)

Pcocncacãc da Rua Mouzinho de Albuquerque em 2 teses: Transformação da Ave-nida Hcróls de Angola em 2 sentidos, com suprimento de estacionamento e alargamento dos

24.63",00 {

(H.'J()~,7(, ou

(12.14'J.06 ou

00,1138,.'10

-::t::.

~E
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Proposta B

- I M_
N.'! I Tipologia proposta I (Admitidol Data entrada J-------,---,--,----r-------,,----,,-------.--------------------...,,--,...,----,,-----------------------+--:-:--.-:--:--1

Excluído) Área temática localização Descrição resumida Sim Não

Anexos
Montante

Excluldo 1~..07-}Olt1 IlIç:io ';.Qfldl e Habil.lçJ()

Aqulsiçcio de carrinhos do lixo {que C)~funcioniÍrio<; traocportam oofa-, ruas (' pa~.<,('i()sda cidild(') com varies recipientes próprios para a separação dos residum (reclclagem) r-m vez

de um recipiente úmco. Um recipiente para papel, outro para plástico, um terceiro para vidro e, finalmente, um ultimo para lixe comum. O funcionário faria a sccarecâc do lixo no
ecoponto mais próximo. Acredito que tal implicasse talvez a instalação de mets ecocoruos pela cidade, mas talvez tal seja já mesmo necessário, antes desta proposta!

(J8 07 :Wll1 [nmbrcntc c rncrgiasExcluido Lema

Definição de um Plano de Apoio Familiar ;IS famili;IS mais careoctadas quP, entre outras (Oi\,IS, poderá passar pela garantia de fornecimento dt> água p energia â~ familias em
srtuaçâo comprovada de pobreza até ao limite global de 40.000(/ano. Esse Plano de ApoIO deveria passar previamente pela construção de um cadastro oas família'. mai~
CMcn(ldda~, a fim de svrern definidm, para cada famífia, o nível d(' apoio de enu-rgf-ncia 11('ce~sário para garantir o acesso dquel("; scrviccs públicos csscncta.s. pele ocrtooo de um

ano. No fma! desse penedo poderia haver renovação dos apoios, caso a situação familiar não tenha sofrido alterações.

(4U.OUO/'lIlO

Proposta B

1',01 2014 IA~Jo 500;11!' Hahlt,lç,IO Coneclho oc Loma

Criação do Projeto Inter'Ar te de sttnadc a apoiar familias com crianças e jovens em risco. com Idades compreendida'. entre os tj aos 18 anos que tenham medidas de promoçJo e
crotecãc aplicadas no âmbito da lei n.\! 147/99, de 1 de setembro

Serviço Porta-a-Porta: Criar um serviço "Porta-a-Porta" como um transportp urbano uexrve! gratuito. dI' percurso ~ par agr-n-, móveis, tendo por objetivo g,Hantir o acf''>~o ,j
serviços púbhcos a pessoas com parcos recursos, idosos ou cidadãos portadores de rícüctêncra. O acesso a este serviço de transporte deveria ser devidamente comprovado pela
Segurança Social e. deveria permitir aos ctdadôos de mobilidade reduzida poderem deslocar ~e a consertas externas aos serviços de vaúoc ('~i~!(:ntl'~ no concelho ((('ntro~ de
Saúde e Hospital), serviços públicos municipais, sedes da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, tribunais e/ou serviços roceu-aocs nas lojas do cidadães. No es sencrat, trata-se
de um serviço de transporte que visa criar um serviço de proximidade entre os cidadãos de mobilidade reduzida e os serviços ccbhcos essenciais, a nível municipal.
gvte verviço "Porta-a-Porta" funcionaria a pedido do r.idad.io, através de murcaç.io prévia P,H,J um numero de telefone fixo (tIPO no:! ,Izull. especificanrlo a rcvpctiva itlentlficaç50,
devtino e hora da deslocação pretendida
Para arranque do projeto, e também para teste. o primeiro ano de funcionamento abrangeria apenas as l·reeuf!slas urbanas de teuta. pouses. Harreir.1 e cortes. e seria promovido
em »rucctacão entre a Junta de FregueSia e.a Câmara Munir.ipal. Dada a natureza do serviço prestado e dos pólo~ urbanos a servir, este serviço Iuncfcn.ma acenas dur,lntf' os dias

úteis em horários compatíveis com os '.('rviço~ a abrangor Para arranquf' do pr ojr-to, o vcrviço "Porta a Porta" veria avvr-gurado r-m dois mini autocarros, com cvpaço para
cadeiras de rodas, e funcionaria em vt"Ículos municipais devidamente' identificados com o serviço "Porta-a-Porta".

10.000,00 {

29 Proposta B [xtllrrdo

31 Proposta R

UruJo de freguesias de Luiria, POlJ~m,
Barreira C' (orte~

Excluído 1',0110111 IAç<io 50("1,11C'Mobrluíadr-32 Proposta B

331 Proposta B Lxclurdo 1~)01·2014 lclllfaç:i<l. tuventude ••Desporto AlOia

Avenida 22 de maio (m<1q~emdireita do

34 1 Proposta B êxchndo 150/20}4 Espaço Puhhco C'rvooço vcr dr- Rio us. na~ trascrras do edificic d,l Cai~<l
At:rimla de t.c.na}

36 I Proposta B I ~.xcllrrc1o 1~-O7-2()}4 Iurrvmoe cromoc.lo ('(Or101l1It<1 lpirl.:r

43 I Proposta B I Pxr.luldo 15-{)7-7014
Sl'gurança Rodovr.iria ou ('(11 lOIl;I',

Oruntns oo Sircl
iedonars

Uma aposta na I oucação e no Desporto em Azota: A presente candidatura contempla as ser,uintes intervenções: 1. a utllllaç50 de um espaço coberto na I B1 de Awia para ;J

construção de mais uma sala {quarta Silla): 2. a construcão/reeounação de um campo Pdf<1.1 pratica de devpcrto naIocaftdaoe de <lIoia

Jardim da~ cidades irmãs: Área tom esp("cie~ arboreas idcntlficanvas de cada cidade gemln.ld,l com leiriil, com eKist(~nria etomcoto-, carartenvtu-ov de I:ad,) "cidade irrn;)"

Penso que se deveria criar um mapa da cidade de teírta e arredores com percursos alternativos, que tossem facilmente íoenttücávets e de fácil acewo a quem visita ,I I idade.

removendo e reabunando o pequeno comércio tradicional

Construção de passeios em Ouintas do Sirol (Junto à EN 350)

J8.642,JO (

40.050,00 f.

;

1~ 07 1014 ICulturJProposta B rxcl\JIdo terna44

l S 01 i'01<l IAçáo Sorral e Hahrtaçâ« (Imito da ridade46 Proposta B f xclurdo

Lxclurdo 15·071014 [Euüura Cenrrn urstonco dI' lerr"ia47 Proposta B

~('·utili7ação de um espaço [preferêncratmente na cidade) para a a captação de registo e criação sonora e audiovisual.
Um estúdio para captação e regi~to .••de sons sem fins comerciais de mustcos amadores do município P. sala de tratamento dp imagem e vídeo tom os mesmos propósitos e sempre
com uma lógica de que as produções internas nâc podem ter fins comerciais c servem para promover aos jovens autores boas condições para ini<:iarem a ~\Ji1carreira artisnr.a.
A arte e a cultura são os melhores veicules oc c-omoção da cidade e da ccocacêc dos jovens e Leirta tem crescido imenso ne~se~ cuoüutos (' deve apostar decisivamente na

cultura, aqui sobretudo na música, video e designo
Este espaço necessitaria de pelo menos quatro divisões em que cma serviria de sal" de audiovuual e artes gr,'ific"s, outra como sala de Cilpt,l~;io de som, outra como sala oe

controlo e mesa e uma ultima como arrumação.

Criação de restaurante solidário (denominado (ccok in) aberto ao público em gcra! em que o lucro é apl.cado para garantir o apoio a farnilia~ c indivíduos com dificuldades
económicas. trate-se de um local onde é garantido o anonimato das peSSO;ISatraves da posse de um cartão e em que os beneftoãrtos são stnanzadcs pelas entidades cornoctentcs

da área SOCi.1IlCry1~_~~J~

Pretendemos desenvolver uma cooperativa cultural, com um espaço público e aberto a comunidade, onde os artistas lemenses possam expor os seu trabalhos, desenvolver

worbhups, exposições, residências artrsucas. concertos e mostras de vâria.\ linguagens culturais. Pretendemos conceber um espaço que seja indu~lVo e agrega dor d{' toda a
dinâmica cultural que ãorcsce na cidade. ajudando a criar e a ootcncrar uma identidade ditcronciadcra para Leiria.

Projectamos também a criação de um festival cturtdlscicllnar que mtervcnna no centro histórico, zona que julgamos fukral para a alma de uma cidade. Através de uma smergta
entro comerciantes. artistas, habitantes e público achamos ser possível transformar hábitos c percepções, criando, através da cxorcssão artistica, uma mal~ valia turí<;trtd no
imobilizado devoluto da zona. A Preguiça Magazine é uma marca forte, que prr-tcnde ~ef um congregndor do actores cufturars r- ajudar na promoção de Le-mo, qcr- dC",('JdnlO\
sempre mars apelativa. De todos e para todos.

Exchndo 1') 07·J.(.J14
Segurança Rodovr.ina ou em lOrla~
pedonars

I
Tem uma pinte da berma da Rua da lapa que caiu para J Ribeira do Sirol pctc que agora ~U e ccsstvc! pa~sd( um automóvel de cace velo F ncccvsono arranjar a bcnua. Par<l alem

Rua da L.lJJa,' AZ,Jbu( ho {' Campo AIIlJf('lo diSSO,e nCC('$5(1(IOarranjar outra partes conforme anexo "Pontes negros d,Js rstl"ad,lS do Azaburho I! Campo Amarelo"48

32.000,00 (
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Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 12015

Ptopo/ta S.a: E/paço público - in/talação de 9iná/iol ao at livte pata a ptática de de/potto infotmal

[Projeto de intervenção[ ___ enquadramento [

o objectivo da intervenção é proporcionar um espaço de lazer e atividade desportiva com a
implementação de equipamentos desportivos sensibilizando os municipes para a atividade física ao ar
livre, fomentando um estilo de vida mais saudável e intergeracional: sem custos de adesão, sem
horário, sozinho ou em grupo. Assim propõe-se:

localização: 18 freguesias

área a intervencionar: 18 espaços públicos

orçamento previsto: 6842,36 euros (cada) • Desenvolver um estudo articulado com as respetivas juntas de freguesia, para definir o território
público a intervencionar de modo a aumentar a atratividade do espaço público existente;

• Desenvolver um projeto de arquitetura que defina a implantação de um conjunto de equipamentos
vocacionados para exercício físico e respetivos arranjos exteriores;

• A opção dos futuros equipamentos proporcionará, a todos os utilizadores, a melhoria do seu
sentimento geral de bem estar, através de diferentes formas de exercício físico



~~----------------Município de Leiria

Ptopo/ta 4.a:

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015

Educa~ão- ptojeto "leitia amiga daI ctian~a/"
en-qu---ad-ra-m-en-to J

-

localização: 12 freguesias

área a intervencionar: 20 edifícios escolares

orçamento estimado: 73 140,00 euros

E1--.--,--

[ prol~to de intervenção
o projeto "Leiria amiga das crianças" tem por base os seguintes pressupostos:
Considerando que numa sociedade cada vez mais sedentária, com especial afeição pelas novas tecnologias, caberá também à
escola a criação de condições à prática de atividade lúdica e fisica adequada;
Considerando que uma percentagem significativa de escolas do 1.° CEB do concelho, não se encontra apetrechada com
equipamento infantil de recreio exterior;
Considerando a pertinência da promoção de atividade lúdica e física ao ar livre;
Considerando que a atividade físico-motora contribui para a adoção de rotinas de vida saudável;
Considerando que o espaço de recreio exterior é também um espaço de socialização;
Considerando que é da competência da autarquia o apetrechamento dos edifícios de 1.° CEB, propõe-se assim:

• A aquisição de equipamento infantil de recreio e respetiva montagem, a instalar em espaços exteriores de 20 edificios escolares;

• Os 20 edificios escolares estão localizados em 12 freguesias do concelho onde se verifica essa ausência e que apresentam
condições/espaço para a instalação do equipamento proposto;

• Propõe-se 4 peças (torre+escorrega+rede+jogo do galo), piso e respetiva montagem, no valor orçamentado por 3657,00 euros,
por escola.
r-

'''~''-
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Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015

Ptopo/ta 8.b: E/pac;o Público - tequalificac;ão do Ouio/que de leiria (anti90 pO/tO da GnR)

[ enq uad ramento]

localização: União das freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes

área a intervencionar: Largo Gôa Damão e Diu -
Leiria, 187,00 m"

orçamento estimado: 18000,00 euros

[irojeto de intervenção

o objectivo da intervenção é requalificar o "antigo quiosque" de Leiria, como edificio de referência, no ãmbito da
promoção turistica dos espaços públicos da cidade.

o imóvel integra o dominio privado do município, com contrato de exploração até 2022; o que se considera pertinente
reanalisar, perante os custos/benefícios aqui propostos. Assim propõe-se:

• Requalificar o atual edifício e respetiva esplanada, de acordo com o atual uso (estabelecimento de bebidas) através
de um projeto de arquitetura e de execução;

• Restaurar elementos construtivos pertencentes à contrução original;

• Estudar o possível aumento da àrea de atendimento fechada, com uma àrea atual aproximada de 20,00m~

• Desenvolver os projetos de especialidades das infraestruturas em falta (ex. rede wireless) e articular mobiliàrio urbano
com a envolvente urbana local.

r-

j/'

~/~ .'
, '~?'.-'
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~~----------------Município de Leiria

Ptopo/ta 11I.b: E/pac;o Público - átea de lazet na enco/ta do Ca/telo de lei tia

enquadramento

localização: União das freguesiasde Leiria,
Pousos, Barreirae Cortes

área a intervencionar: Encosta do castelo - 2,27ha

orçamento estimado: 39800,00 euros

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015

[_projeto de intervenção I

o objectivo da intervenção é criar um novo ponto de lazer na zona alta da cidade, usufruindo das vistas e da sua
localização perante outros pontos de interesse e repetivo centro histórico. Assim propõe-se:

• Criar um parque de merendas na encosta do castelo de Leiria, ajardinado e equipado, aproveitando a sua
centralidade, orientação solar e vistas interessantes;

• Criar um parque infantil e circuito de manutenção para complementar o parque de merendas como espaço versátil
para todas as idades, proporcionando uma nova acessibilidade e estadia neste território, pouco conhecido.

• Enquadrar esta proposta numa alteração ao projeto do EPA 7(Extenção do parque verde da encosta do castelo);
• O estudo municipal contempla cerca de 37 ha, sendo que 27ha são terrenos do domínio municipal aonde esta
pretenção poderá ser implantada;

• Qualquer intervenção e alteração ao EPA 7 está condicionada pelo Regime de proteção e valorização de
Património e respetivas zonas de proteção ao Castelo, sujeito a parecer da Direção Regional da Cultura do
Centro (DRCC).
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Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015

Propo/ta 16.b: E/pac;o Público - implantac;ão de um e/pac;o café/bar e lelYic;o de e/planada

~ enguadramento

localização: União das freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes

área a intervencíonar: Largo do Papa - 580,00 ní°

orçamento estimado: 40 750,00 euros

I projeto de intervenção

o objectivo da intervenção é criar um espaço de bar e esplanada, articulado com o jardim Luís de
Camões e com a vista privilegiada para o castelo. Assim propõe-se:

• Enquadrar o projeto no Estudo do Polis, P.P do Centro Histórico e eventos culturais utilizadores do
mesmo espaço, no sentido de aumentar a atratividade deste espaço público;

• Desenvolver um projeto de arquitetura que defina a implantação do espaço de bar e área de
esplanada, potenciado pelo atravessamento pedonal existente e proximidade à Central da Rodoviária
e artéria comercial (av. Heróis de Angola);

• Desenvolver os projetos de especialidades necessárias (ex. rede wireless)e articular mobiliário
urbano com a envolvente urbana local.

I

L.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015
~~---------------
Município de Leiria

PIopo/ta II .b: E/pac;o Público - palqueamento na zona do TUli/mo.cidade de leitia

enquadramento 1

localização: União das freguesias de Leiria,
Pousas, Barreira e Cortes

área a intervencionar: Largo Gôa Damão e Diu -
Leiria, 120,00 m2

orçamento estimado: 1 400,00 euros

I projeto de intervenção
~

o objectivo da intervenção é criar um espaço para dois lugares de estacionamento de apoio ao edifício do
Turismo no sentido de facilitar o acesso do turista a informação dos locais a visitar. Assim propõe-se, inserida
na área de Reabilitação Urbana (ARU):

• Desenvolver um pequeno estudo de desenho urbano que, articulado com as infra estruturas existentes,
permita a inserção de 2 lugares reservados a utentes do Turismo;

• Desenvolver o desenho articulado com as normas de ocupantes de veículos com mobilidade condicionada;

• Desenvolver a proposta articulada com a hipótese de colocação de uma paragem de Mobilis (transporte
coletivo urbano).

- -- -- -,-,-,-,- - - - -,-~ b ,- •.•_~,......,.....,..
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PIopo/ta 18.b: E/pac;oPúblico - in/talac;ão de giná/io ao aI IiYlepala de/polto infolmal.Amol

enq uad ramento

localização: freguesia de Amor

área a intervencionar: Parque de Merendas

orçamento previsto: 10 000,00 euros

~....'"~...~_'""_,.~~r
-:

~ade..I'" •..•OU'f•• cko""""'''" •• '''''o_

3\.=-..~_.
~ "-~'".....•....~~ C

l p-rojeto de intervenção

o objectivo da intervenção é proporcionar um espaço de lazer e atividade desportiva com a
implementação de equipamentos desportivos sensibilizando os habitantes de Amor para a
atividade física ao ar livre, fomentando um estilo de vida mais saudável: sem custos de adesão,
sem horário, sozinho ou em grupo. Assim propõe-se:

• Desenvolver o estudo articulado com a J.F para definir o território público a intervencionar, de
modo a aumentar a atratividade do espaço público existente;

• Implantação de um conjunto de equipamentos vocacionados para exercício físico, devidamente
identificados;

,
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Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 12015

Propo/ta 50.b: E/pac;o Público - criac;ão de um parque infantil na urbanizac;ão de It.~Clara

-enq uad ramento )

loca Iização: União das freguesia de
Parceiros e Azóia

área a intervencionar: Espaço público na
urbanização de St.a Clara

orçamento estimado: 32600,OOeuros

[ projeto de intervenção

Considerando que existe um razoável número de residentes na urbanização de St.a Clara (cerca de 1000 fogos) e que
estes "pedaços de cidade" destinam-se fundamentalmente a serem ocupados por usos habitacionais e que integram
outras função compatíveis com a função residencial, como sejam equipamentos, comércio, serviços e áreas de recreio e
lazer;
Considerando que existem alguns equipamentos de carácter social mas que não integram nenhum espaço que permita a
interação, ao ar livre, entre pais e filhos.
Considerando que existem espaços públicos disponíveis, não utilizados, na proximidade destes habitantes, propõe-se:

• Articular a pretensão com o loteamento municipal n." 0854 - Lot. da Zona de Equipamento da Quinta da Carvalha, St.a
Clara;

• Instalar um parque infantil/juvenil num espaço do domínio público municipal que melhor se adeque em termos de
centralidade, mobilidade e segurança;

• Criar condições confortáveis para o convívio entre acompanhantes de gerações diferentes.

._ . ....J
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Ptopo/ta 55.b: Cultuta - Centto de inve/ti9a«;ão 'tne/to Kottodi

I enquadramento I

localização: União das freg. de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes

área a intervencionar: sistema itinerante

orçamento estimado: 15000,00 euros

,
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Iprojeto de intervenção -I
Atendendo à multiplicidade de espaços museológicos existentes e emergentes na cidade;
Considerando o interesse do tema, por ser uma personalidade emblemática para a história da arquitetura
urbanismo de Leiria;

• Será de considerar a criação de um núcleo temático, através de uma exposição de carácter temporário
e de fácil portabilidade, no sentido de ser itinerante, podendo circular por vários locais, dentro e fora do
concelho: escolas, museus ou outros espaços culturais.

-,-
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PIopo/ta S7.b: E/pac;o Público e e/pac;o velde - Requalificac;ão da mata dOI mallaZel

enquadramento

União das freguesias de
Marrazes e Barosa

área a intervencionar: Mala dos Marrazes, 40 ha

localização:

orçamento estimado: 38000,OOeuros

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 201412015

l projeto de intervenção I

o objectivo da intervenção é requalificar a Mata dos Marrazes, aumentando a sua atratividade como espaço público vocacionado
para a prática desportiva ao ar livre e um turismo mais ativo. Este espaço pretende promover estilos de vida mais saudáveis: sem
custos, sem horários, sozinho ou em grupo.
Os terrenos da Mata pertencem à Junta de Freguesia.
Existe um estudo municipal denominado P.P do Parque Ecológico da Mata dos Marrazes.
A proposta solicita a implantação de novos equipamentos de treino e a criação de um caminho pedonal,iluminado. Assim propõe-se:

• Pretende-se associar este local o conceito de "corredor verde", que permita aos utilizadores aproximarem-se da natureza e
consciencializarem-se da sua envolvência imediata. Contribuem para a sua manutenção, valorização e usufruto.

• Articular esta pretenção com a Junta de Freguesia, havendo possíveis investímentos ou projetos já a decorrer, para o
mesmo local;

• Definir em projeto paisagístico um caminho que enquadre a melhor ligação ao circuito de treino,devidamente iluminado;
• Garantir continuidade entre os percursos pedonais;
• Desenvolver o projeto elétrico;
• Definir o modelo de equipamentos de ginásio informal que complete o circuito de treino já existente;

"J~.
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Ptopo/ta S8.b: E/paço Público- implantação de in/talaçõellanitátial pública/. P. Radical

enquadramentOl

locali~zação: União das freguesias de Leiria,
Pousas, Barreira e Cortes

área a intervencionar: Parque Radical, Polis -
24,OOm2

orçamento estimado: 24 OOO,OOeuros

II projeto de intervenção

o objectivo da intervenção é implantar uns W.C públicos na zona do Parque Radical (percurso Polis),
justificado pela presença constante de crianças e adultos naquela zona de prática desportiva. Assim
propõe-se:

• Enquadrar o projeto no Estudo do Polis e Plano de Pormenor das Olhalvas / S. Romão;

• Desenvolver um projeto de arquitetura que defina a implantação do W.C públicos, enquadrados na
paisagem urbana do local;

2
• O projeto apresentará um módulo de betão, com 24,OOm, que incluirá um WC masculino, feminino e outro
para mobilidade condicionada; Regularização do terreno e ligação às infraestruturas lineares públicas;

• Desenvolver os projetos de especialidades necessárias;
I' -, - I - L - i -.: -, -, -, - I.~.',,-
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Ptopo/ta 59.b: E/paço Público - implementação de equipamento de divetlão infantil inclu/ivo

- -~enq uad ramento
-- ----_.-

localização: União das freg. de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes

área a intervencionar: Praça Dr. José Hermano
Saraiva, 1 550m2 (Polis)

orçamento estimado: 29648,00 euros

~ I

[-projeto de intervenção I

Crianças (e adultos) com dificuldades motoras preferem exercitar-se enquanto se divertem, mas a realidade diz-nos que estes
não costumam explorar ou brincar nos espaços de recreio públicos. E porquê? Para além das relações específicas com a
doença, será a ausência de projetos verdadeiramente inclusivos, com equipamentos adaptados a todo o tipo de utilizadores,
independentemente da sua idade e (in)capacidades motoras, visuais, mentais e múltiplas.
O objectivo desta proposta é instalar um espaço de equipamento de diversão infantil inclusivo na cidade, no sentido de
aumentar a atratividade do espaço público a cuidadores e acompanhantes de crianças portadoras de deficiência. Assím
propõe-se:

• Aproveitar as condições de centralidade, segurança, mobilidade e iluminação já existente nesta praça;

• Pesquisar a especificidade destes equipamentos que deverão ser certificados e identificados, multisensoriais e
dimensionados ao local; Avaliar equipamentos adaptados à interação e convívio entre gerações e entre pessoas com
diversos graus de incapacidade.

• Implantar equipamentos inclusivos que permitam exercícios que melhorem equilíbrio, motricidade e coordenação aos seus
utilizadores (e acompanhantes) e ainda as suas relações com o espaço público e comunidade;
r -,-,- - - - - -,-,- -,- -,- - _'_,~
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Propo/la JlO.b: De/porlo - in/lalac;ão de equipamenlo de/porlivo.campo relvado linlélico

I~ l I 1"...", do, ''00,,,,1., ee L.lr~ P .r=>>~ • 01.1'505, Borrey," Cce-ees ---\

I enquadram~

localização: União das freguesias de
St.a Eufémia e Boavista

área a intervencionar: z. desportiva da
Boavista, 2200,00 m"

orçamento estimado: 38 705,00 euros

""'f -

UnlO.o dos Fregut"slo.

~-~""--

Fr('gUlI.'sla de Coro.ngueJelr'

[projeto de intervenção I

Considerando que a zona desportiva e educativa da Boavista apresenta lacunas relativamente
a infra estruturas desportivas e tendo em conta o elevado número de crianças e de atletas que
ali treinam 2 ou 3 vezes por semana, propõe-se:

• A construção de um campo de relvado sintético de FUT5 / FUT7 com as dimensões de
43,00metros x 25,00metros;

• Enquadramento paisagístico da envolvente, com vegetação autóctone de baixo custo de
manutenção e articulada com drenagem do campo de futebol.

- I =W~:::W
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Propo/ta 41.b: E/pac;o público - in/talac;ão de giná/io ao ar livre para de/porto
informal.U. frege de St.9 Eufémia e Boavi/ta

[ enquadramento I [ projeto de intervenção 1

localização: União das freguesia de
St.a Eufémia e Boavista

2

área a intervencionar: Z.desportiva,1 423.00m

orçamento estimado: 10 000,00 euros

o objectivo da intervenção é proporcionar um espaço de lazer e atividade desportiva com a
implementação de equipamentos desportivos sensibilizando os habitantes da freguesia para a atividade
física ao ar livre, fomentando um estilo de vida mais saudável: sem custos de adesão, sem horário,
sozinho ou em grupo. Assim propõe-se:

• Aproveitar as condições de segurança e de iluminação já existente perto do campo do Grupo Desportivo
da Boavista.

• Possibilitar a prática desportiva, aos pais que acompanham frequentemente os jovens atletas àquela
zona educativa e desportiva;

• Implantação de um conjunto de equipamentos (5 a 7 aparelhos) vocacionados para exercício físico,
devidamente identificados;

,
ú...
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PIopo/ta lIt.b e 1I9.b: mobilidade - beneficiac;ão palcial da Rua nOlla SI.!! do AmpalO(,cuidência/la, Emanuel)

I enquadramento I

União das freguesias de
Marrazes e Barosa

área a intervencionar: R. Nossa s.a do Amparo
150,00m de extensão

localização:

orçamento estimado: 12381,00 euros

[ projeto de intervenção

o objectivo desta proposta é criar condições de mobilidade pedonal no troço inicial do referido arruamento, na ligação urbana entre
Marrazes e Leiria; Existe um fluxo grande de peões nesta área desprovida de passeios e ainda a localização de equipamentos
sociais com exigências de mobilidade específica. O arruamento representa um dos principais corredores de ligação entre as 2
freguesias, com 2 sentidos, bermas desniveladas e sem restrição a veiculos pesados.
Para minimizar a falta de segurança rodoviária existente propõe-se:

• Articular esta futura intervenção com a Junta de Freguesia, que pretende, futuramente, executar um passeio e respetivo muro de
suporte em terreno rústico, adjacente à via;

• Garantir continuidade de passeio, com largura média de 1,50m, até ao lar Emanuel (acesso a tardoz do conjunto habitacional):
150,OOmde extensão;

• Articular com a Segurança Social a possibilidade de recuar o muro frontal, para execução de passeio e permitir que o imóvel
abandonado confine diretamente com o novo passeio público;

• Trabalhos e valores estimados para a empreitada municipal: demolição de muro (750,OOeuros); construção de muro em blocos (3
066,OOeuros+ reboco e pintura=2 102,OOeuros);levantamento e reposição de 2 portões (500,OOeuros);execução de passeio:
lancil (600,OOe)+pavimentação em calçada miúda (3 150,OOeuros)+escavação(600,OOeuros)+ toutvenant (562,50euros). Valor
estimado: 12381 ,OOeuros,sem beneficiação de infraestruturas.

rr- ~.
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Propo/ta lIS.b: E/pac;o Público - implantac;ão de balneáriol públicol

enquadramento I

localização: União das freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes

área a intervencionar: Marachão, junto ao rio,
24,OOm2

orçamento estimado: 35200,OOeuros

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 I 2015

[projeto de intervenção

o objectivo da intervenção é implantar balneários públicos na zona do Marachão (percurso Polis), justificado
pela presença constante de munícipes naquela zona de prática desportiva e passeio. Assim propõe-se:

• Enquadrar o projeto no Estudo do Polis, fora da área de influência do WC público existente na zona da
Fonte Quente;

• Desenvolver um projeto de arquitetura que defina a implantação do balneário público, enquadrado na
paisagem urbana do local;

• O projeto apresentará um módulo de betão, com 24,OOm , que incluirá um WC masculino, feminino e duas
bases de duche; regularização do terreno, ligação às infJaestruturas lineares públicas pré-existentes e rede
de água quente;

• Desenvolver os projetos de especialidades necessárias;
• O município terá que definir o modelo de gestão deste equipamento.

I _._.- - - - - - _._._.-;:- _.- - _.- -.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 12015

Reclamação

Proponente:

NIF(O,:------------------------------------
NOME(O,: _

BI/CC n.º (O, emitido pelos SIC de(O' válido até (0'---1--1 _
MORADA(O,: _

Código Postal (0' _

Telefone Telemóvel e-mail _

__ tocalidada'" _

(*)CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Proposta N.º (0' _

Descrição sucinta da proposta: _

lnforrnação":

Anexo os seguintes elementos:

Data: --1--1 _

(Assi natu ra)

A reclamação poderá ser remetida através de correio para a Câmara Municipal de Leiria ILargo da República, n.!! 112414-006
Leiria, entregue no Balcão de Atendimento do Município de Leiria, ou através do e-mail: orcamentoparticipativo@cm-Ieiria.pt

1Esclarecer detalhadamente o objeto do pedido

~

Nota: apenas serão consideradas as reclamações que identifiquem o proponente, nos campos de preenchimento
obrigatório, e que contenham o campo "Proposta N.!!" preenchido.

mailto:orcamentoparticipativo@cm-Ieiria.pt
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ATA N.º 5 / OP 2014 - 2015

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu

no edifício dos paços do concelho o júri nomeado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de

Leiria, conforme despacho de correio eletrónico em 17 de julho de 2017 (11:26:07). Estiveram presentes

os seguinte sele me ntos: ---------------------------------- _

CARGO NOME

Presidente César Augusto Vieira Dias

Vogal Ana Margarida Fazenda Campos Morais

Vogal Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício

Vogal Ana Margarida Costa Alexandre Correia

Vogal Sandra Paula Cardoso Machado Macedo

Vogal Rui Filipe Alves Vieira Santos

---------- Não esteve presente a vogallrene Maria Abreu Loureiro Costa por se encontrar de férias. _

A o rd em de t raba lhos fo i a segu inte: ----------------------------- _

1 Análise da reclamação relativa à proposta n.Q 1 B do Orçamento Participativo.

2 Análise da reclamação relativa à proposta n.Q 31 B do Orçamento Participativo.

3 Divulgação dos projetos para votação (16 de setembro);

4 Processo de Votação (de 16 de setembro a 15 de outubro).

--------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos (OT), foi analisada a reclamação apresentada pelo

proponente da proposta 1B, bem como os anexos que integrarão o respetivo processo e se anexam à

presente ata (anexo 1). ------------------------------------------- _

---------- No período de reclamações, o reclamante anexou novos elementos e detalhou a sua proposta

em 4 exem pios. Após aná Iise, constata-se que: --------------------- _

• a proposta excede um terço (1/3) do montante destinado a este tipo de propostas, violando a

alínea b) do ponto 8 da Carta de Princípios (CP): O requerente apresenta os valores estimados

para uma proposta de 9.800 metros de percursos. O valor mínimo estimado pelo proponerye,

no valor de 51.600 euros, ultrapassa o valor máximo admitido pelo regulamento (~., ,.

Largo da República, 2414-006 Leiria • N,LPoC.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500· N,9 Verde: 800202791· Sítio: www.cm-leírla.pt • emai/: cmleiria@cm-Ieiria.pt •
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(41.054,19 eu ros). ---------------------------------------------- _
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Acresce que o reclamante não inclui outros valores que devem ser incluídos na estimativa de

intervenção, nomeadamente: custos do projeto, custos de levantamentos cadastrais, custos de possíveis

aquisições ou expropriações de faixas de terrenos para domínio público. E ainda custos de manutenção

destes espaços verdes naturais e eventual instalação de pontos de iluminação. ---------------------------

• A proposta está, dominantemente, condicionada por Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras

restrições de utilidade pública cujos pareceres, vinculativos, de entidades supra municipais

terão que ser incluídos/articulados no projeto. Todo o projeto não poderá, em termos de

utilização do solo, contrariar o PDM em vigor, de acordo com a alínea c) do ponto 8 da c.p; -----

• Perante as questões acima mencionadas, que farão parte integrante da complexidade do

projeto de intervenção, facilmente se verifica que excederá o prazo estimado de 18 meses para

• O facto de nos localizarmos, dominantemente, em território privado antevê-se um longo

trabalho cadastral, jurídico e administrativo para garantir a continuidade dos percursos; ---------

a exequibilidade da proposta, de acordo com a alínea b) do Ponto 8 da c.P. ------------------------

---------- Assim, o júri do Orçamento Participativo, decide, por unanimidade, manter a decisão da

inelegibilidade da proposta n.º l.B, reiterando os motivos da sua exclusão. ---------------------------------------

---------- De igual modo foi aprovado o modelo de resposta à reclamação (anexo 2) que integrará o

respet ivo pro cesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- No entanto, apesar de não enquadrável no ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, à semelhança de

outras propostas, o júri deliberou remeter a mesma aos serviços municipais para análise e eventual

inclusão em GOP (Grandes Opções do Piano). ------------------------------------------------------------------------

---------- No segundo ponto da OT, foi analisada a reclamação apresentada pelo proponente da proposta

31B, que se anexa (anexo 3). -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Assim, em sede de análise da reclamação relativa à inelegibilidade da proposta 31.B e

considera ndo os funda mentos técn icos, nomeadame nte: ------------------------------------------------------

1. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º

54-A/99, de 22/fevereiro, define que o orçamento é um documento previsional a adotar por todas as

autarquias locais onde são apresentadas a previsão anual das receitas e das despesas, de acordo com o

quadro de contas descritos no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro; --------------------------------

2. O mesmo diploma refere também um conjunto de princípios e regras que devem ser seguidos

na elaboração e execução do orça me nto, das q uais destaca mos: --------------------------------------------------

i. princípio da universalidade - compreende todas as despesas e receitas; -------------------------

ii. princípio da especificação - discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele

Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 50S 181 266 •
•Telef.: 244 839 SOO· N.º Verde: 800 202 791· Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt·

prev istas; --------------------------------- ------------------------------ ---- --------------------- ------ -----------------
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3. Os códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas procedem à

distinção das mesmas entre correntes e de capital. Nestes termos, a inclusão das despesas no

orçamento pressupõe que estas sejam analisadas e classificadas, devendo integrar um dos

agru pamentos aba ixo descritos: ------------------ _

4. O Orçamento Participativo refere na sua carta de princípios a "A participação dos cidadãos

nas decisões sobre investimentos municipais", cujas propostas "devem sempre constituir um

investimento" tendo a CML disponibilizado a importância de €246.325,16 do montante destinado às

despe sas de capita I para inscreve r as pro postas fo rm uIadas; - _

5. Neste contexto ente nde-se como inve sti mento: --------- _

"«Investimentos». - Não obstante as várias acepções em que o termo «investimento» pode teoricamente

ser tomado, salienta-se que, para efeitos do presente classificador, o mesmo é encarado segundo uma

óptica de estrita natureza de investimento, pelo que, no âmbito daquele subogrupamento, se

compreenderão, exclusivamente, as despesas com o aquisição (e também as grandes reparações) dos

bens que contribuam para o formação de «capital fixo»". (Fonte: http://www.dgo.pt/legislacão!Paginas); mhm

6. A criação do projeto Integr'Ar-te tem como objetivo criar condições especiais para a

integração em atividades artísticas de crianças e jovens em risco, ocupando o seu tempo livre,

materializando-se, conforme quadro da página 4 da proposta, através de despesas com pessoal

(Professores/Formadores) e aluguer de instrumentos - despesas correntes. _

7. Assim, atendendo à natureza das despesas no desenvolvimento deste projeto, entende-se,

que as mesmas não têm enquadramento na classificação de despesas de capital, não conferindo assim,

neste contexto, um investi mento; ---------------------- _

8. Atendendo a que a carta de princípios e normas de participação do Orçamento Participativo

(OP) 201412015, exigem que as propostas constituam sempre um investimento e que, de acordo com a

alínea a) do ponto 8 das Normas de Participação, não se consideram as propostas que "Configurem

ped idos de apo io (...)". -------------------------- _

---------- O júri do Orçamento Participativo, decide, por unanimidade, manter a decisão da inelegibilidade

da proposta n.º 31 B, reiterando os motivos da sua exclusão. _

---------- De igual modo foi aprovado o modelo de resposta à reclamação (anexo 4) que integrará o

respet ivo pro cesso. ---- ---------------------- _

---------- No entanto, apesar de não enquadrável no ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, à semelhança de

outras propostas, o júri deliberou remeter a mesma aos serviços municipais para análise e eventual

incIusão em GOP (Grandes Opçõ es do PIano). ----------- _

Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.c.: 505 181 266 •

• Telef.: 244 839 500· N.º Verde: 800 202 791· Sítio: www.cm-Ieiria.pt s email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •
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---------- No terceiro ponto da OT, e considerando que, após a decisão sobre as reclamações (até ao dia

15 de setembro), a divulgação dos projetos para votação deverá acontecer a 16 de setembro (3ª feira), o

júri elaborou a lista definitiva dos projetos a submeter a votação, no respeito pelas fases de participação

e prazos definidos (anexo 5). Os projetos para votação ficarão disponíveis em www.cm-Ieiria.pt e

http:// o p.cm-Ie iria. pt m __ mmm_n mmm mnm m __ m mmm m_mmn_mmmummmmm

---------- Relativamente ao último ponto da OT, e considerando que o processo de votação se inicia em

16 de setembro, carecendo de registo em plataforma específica, no sentido de simplificar processos e

criar todas as condições para o exercício do direito de participação dos cidadãos, o júri clarificou alguns

procedimentos sendo aspetos a considerar (I):

l-Cada cidadão pode votar em dois projetos de intervenção: ---------------------------------------

a) Um PROJETOA (de entre dois projetos); ------------------------------------------------------------

b) Um PROJETOB (de entre catorze projetos); -------------------------------------------------------

2- Podem participar todos os cidadãos (com ligações a Leiria), a partir dos 16 anos (inclusive);

3- Para validação deste requisito / constituição de «caderno eleitoral», é necessário n.Q de

cartão de cidadão/bilhete de identidade ou, quando menor de 18 anos, cópia do cartão de cidadão;

4- A votação é online e poderá ser efetuada via sítio do Município de Leiria, em www.cm-

leiria.pt ou http://op.cm-Ieiria.pt (plataforma informática específica); mm mm __ nmm mm

5- No sentido de garantir a participação dos cidadãos e uma efetiva igualdade de oportunidades,

os cidadãos interessados poderão utilizar os meios informáticos disponíveis nas juntas de freguesia,

Balcão Único de Atendimento (BUA) - Câmara Municipal de Leiria, Biblioteca Municipal Afonso Lopes

Vieira, Espaço Jovem - Mercado de SanfAna, ou «nos locais habituais de acesso à Internet». ----------

6- REGISTONA PLATAFORMA - é necessário efetuar o registo (crecenseamento»}. ------------

Assim, foram igualmente definidos aspetos a ter em conta no processo de registo na plataforma

informática (11) e no processo de votação (111) que integrarão o documento «ORIENTAÇÕES PARA A

VOTAÇÃO» (anexo 6). Este documento orientador será disponibilizado a todos os cidadãos. ---------------

--------- Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que, depois

de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e pelo vogal que secretariou.---------------------------

O Presidente O Secretário

~
(Paulo Felício)

Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.c.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500· N.9 Verde: 800 202 791 •Sítio: www.cm-Ieiria.pt·emoi/:cmleiria@cm-Ieiria.pt •
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RESPOSTA À RECLAMAÇÃO 1. B

Com a recepção destes novos elementos, em sede de reclamação, e apesar do reclamante ter detalhado a sua
proposta em 4 exemplos, persistem as razões da inelegibilidade da mesma, uma vez que:

• Após análise dos serviços, a proposta excede um terço (1/3) do montante destinado a este tipo de
propostas, violando a alínea b) do ponto 8 da Carta de Princípios (c.P): O requerente apresenta os valores

estimados para uma proposta de 9 800 metros de percursos. O valor mínimo estimado pelo proponente,
no valor de 51 600 euros, ultrapassa o valor máximo admitido pelo regulamento (c.P) (41 054,19 euros).

Acresce que o reclamante não inclui outros valores que devem ser incluídos na estimativa de intervenção,

nomeadamente: custos do projeto, custos de levantamentos cadastrais, custos de possíveis aquisições ou

expropriações de faixas de terrenos para domínio público. E ainda custos de manutenção destes espaços
verdes naturais e eventual instalação de pontos de iluminação.

• A proposta está, dominantemente, condicionada por Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras
restrições de utilidade pública cujos pareceres, vinculativos, de entidades supra municipais terão que ser

incluídos/articulados no projeto. Todo o projeto não poderá, em termos de utilização do solo, contrariar o
PDM em vigor, de acordo com a alínea c) do ponto 8 da CP.

• O facto de nos localizarmos, dominantemente, em território privado antevê-se um longo trabalho
cadastra I, jurídico e administrativo para garantir a continuidade dos percursos;

• Perante as questões acima mencionadas, que farão parte integrante da complexidade do projeto de
intervenção, facilmente se verifica que excederá o prazo estimado de 18 meses para a exequibilidade da
proposta, de acordo com a alínea b) do Ponto 8 da c.P.

Assim, o júri do Orçamento Participativo, decide, por unanimidade, manter a decisão da inelegibilidade da
proposta n.Q l.B, reiterando os motivos da sua exclusão.

No entanto, apesar de não enquadrável no ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, à semelhança de outras propostas, o júri

deliberou remeter a mesma aos serviços municipais para análise e eventual inclusão em GOP (Grandes Opções do
Plano).

Leiria, 12 de setembro de 2014

O Júri
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RESPOSTA À RECLAMAÇÃO 31.8

Em sede de análise da reclamação relativa à inelegibilidade da proposta 31.B e considerando os fundamentos
técnicos equacionados, nomeadamente:

1. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.!! 54-

A/99, de 22/fevereiro, define que o orçamento é um documento previsional a adotar por todas as

autarquias locais onde são apresentadas a previsão anual das receitas e das despesas, de acordo com

o quadro de contas descritos no Decreto-Lei n.!! 26/2002, de 14 de fevereiro;

2. O mesmo diploma refere também um conjunto de princípios e regras que devem ser seguidos na

elaboração e execução do orçamento, das quais destacamos:

i. princípio da universalidade - compreende todas as despesas e receitas;

ii. princípio da especificação - discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele
previstas;

3. Os códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas procedem à distinção das

mesmas entre correntes e de capital. Nestes termos, a inclusão das despesas no orçamento pressupõe

que estas sejam analisadas e classificadas, devendo integrar um dos agrupamentos abaixo descritos:

AGRUPAMENTO DESIGNAÇÃO

01 Despesas com o pessoal

02 Aquisição de bens e serviços
DESPESAS 03 Juros e outros encargos
CORRENTES 04 Transferências correntes

05 Subsídios

06 Outras despesas correntes

07 Aquisição de bens de capital

08 Transferências de capital

DESPESAS DE 09 Activos financeiros
CAPITAL 10 Passivos financeiros

11 Outras despesas de capital

17 Operações extra-orça mentais
Fonte:Adaptação do classificador das despesas públicas aprovado pelo Decreto-Lei n.?26/2002. de 14.02 a l-1-2009 pela DGAL

4. O Orçamento Participativo refere na sua carta de princípios a "A participação dos cidadãos nas

decisões sobre investimentos municipais", cujas propostas "devem sempre constituir um



investimento" tendo a CML disponibilizado a importância de €246.325,16 do montante destinado às

despesas de capital para inscrever as propostas formuladas;

5. Neste contexto entende-se como investimento:

"«Investimentos». - Não obstante as várias acepções em que o termo «investimento» pode

teoricamente ser tomado, salienta-se que, para efeitos do presente classificador, o mesmo é encarado

segundo uma óptica de estrita natureza de investimento, pelo que, no âmbito daquele

subagrupamento, se compreenderão, exclusivamente, as despesas com a aquisição (e também as

grandes reparações) dos bens que contribuam para a formação de «capital fixo»"
Fonte: http://www.dgo.pt/legislação/Paginas

6. A criação do projeto Integr'Ar-te tem como objetivo criar condições especiais para a integração em

atividades artísticas de crianças e jovens em risco, ocupando o seu tempo livre, materializando-se,

conforme quadro da página 4 da proposta, através de despesas com pessoal

(Professores/Formadores) e aluguer de instrumentos - despesas correntes.

7. Assim, atendendo à natureza das despesas no desenvolvimento deste projeto, entende-se, que as

mesmas não têm enquadramento na classificação de despesas de capital, não conferindo assim, neste

contexto, um investimento;

8. Atendendo a que a carta de princípios e normas de participação do Orçamento Participativo (OP)

201412015, exigem que as propostas constituam sempre um investimento e que, de acordo com a

alínea a) do ponto 8 das Normas de Participação, não se consideram as propostas que "Configurem

pedidos de apoio (...)".

o júri do Orçamento Participativo, decide, por unanimidade, manter a decisão da inelegibilidade da proposta n.Q

31, reiterando os motivos da sua exclusão.

No entanto, apesar de não enquadrável no ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, à semelhança de outras propostas, o júri

deliberou remeter a mesma aos serviços municipais para análise e eventual inclusão em GOP (Grandes Opções do

Piano).

Leiria, 12 de setembro de 2014

O Júri



De : Orçamento Participativo <orcparticipativo@cm-leiria.pt>

Assunto : TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Para : José Manuel Silva <jmsilva@ipleiria.pt>

Zimbra orcparticipativo@cm-leiria.pt

TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Seg, 28 de Jul de 2014 18:49

2 anexos

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Prof. Doutor José Manuel Silva

1. Na sequência do nosso último contacto, anexo os "e-mails" dos líderes de bancada da Assembleia Municipal.

2. Caso concorde eis uma proposta de "e-mail" a enviar aos mesmos, sobre o assunto epigrafado:

«Ex.ma Senhora e Ex.mos Senhores
Líderes de Bancada da Assembleia Municipal de Leiria

Deputada Municipal Maria Odete da Conceição João
Deputado Municipal José António Sousa e Silva
Deputado Municipal António Ferreira Pereira de Melo
Deputado Municipal Filipe André Silva Reis
Deputado Municipal Vitorino das Neves Vieira Pereira

Considerando a pertinência das questões infra colocadas pelos Serviços Municipais, e a necessidade de dar as orientações solicitadas
em face do calendário apertado do Orçamento Participativo, convoco V.ªs Ex.ªs para uma reunião de trabalho na próximo dia
1 de agosto (sexta-feira), pelas 10 horas, na Câmara Municipal, mais concretamente na sala de reuniões do Senhor da
Câmara Municipal.

Com os melhores cumprimentos»

3. Agradeço que V.ª Ex.ª altere o texto, se assim entender, e o envie, ou o reencaminhe para que eu o possa enviar do endereço
oficial do Presidente da Assembleia Municipal de Leiria.

Cordiais cumprimentos

Manuel Gilberto Mendes Lopes
Diretor Municipal de Administração (DMA)
Câmara Municipal de Leiria
gilberto.lopes@cm-leiria.pt
Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Tel.: 244 839 544 | Fax: 244 839 562

De: "Gilberto Lopes" <gilberto@cm-leiria.pt>
Para: "Presidente da Assembleia Municipal" <pam@cm-leiria.pt>, "José Manuel Silva" <jmsilva@ipleiria.pt>
Cc: "Raul Castro" <rcastro@cm-leiria.pt>, "Cesar Dias" <cvdias@cm-leiria.pt>, "Nuno Monteiro" <nmonteiro@cm-leiria.pt>
Enviadas: Segunda-feira, 28 de Julho de 2014 15:27:47
Assunto: TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Prof. Doutor José Manuel Silva

1. Em cumprimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal , de 2014.07.28. infra exarado, solicito os bons ofícios
de V.ª Ex.ª no sentido do esclarecimento urgente das três questões abaixo colocadas.

2. Atendendo ao calendário apertado e ao período de férias que agravam a capacidade de resposta dos nossos serviços, solicito
resposta muito urgente.

Agradecendo desde já a colaboração de V.ª Ex.ª, apresento-lhe os meus

Cordiais cumprimentos

Manuel Gilberto Mendes Lopes
Diretor Municipal de Administração (DMA)
Câmara Municipal de Leiria
gilberto.lopes@cm-leiria.pt
Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Tel.: 244 839 544 | Fax: 244 839 562

De: "Raul Castro" <rcastro@cm-leiria.pt>
Para: "Gilberto Lopes" <gilberto@cm-leiria.pt>
Enviadas: Segunda-feira, 28 de Julho de 2014 14:56:47
Assunto: Fwd: TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015
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Concordo.
Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal.
2014.07.28
O Presidente da Câmara Municipal
Raul Castro

-------- Mensagem Original --------
Assunto:TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Data:Fri, 25 Jul 2014 18:11:21 +0100 (WEST)
De:Gilberto Lopes <gilberto@cm-leiria.pt>

Para:Raul Castro <rcastro@cm-leiria.pt>
CC:Cesar Dias <cvdias@cm-leiria.pt>, Nuno Monteiro <nmonteiro@cm-leiria.pt>, João Carreira <jcarreira@cm-leiria.pt>

Senhor Presidente da Câmara Municipal

Perante a pertinência das questões infra colocadas pelo Senhor Diretor do DIEM, Eng.ª César Dias, na qualidade de Presidente do júri
de análise das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015, proponho a V.ª Ex.ª que seja solicitado ao
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Prof. Doutor José Manuel Silva, os seguintes esclarecimentos, em face da Carta
de Princípios e das Normas de Participação aprovadas pela Assembleia Municipal:
 
1. Tendo em conta a calendarização prevista no ponto 6 “Fases de Participação”, da Carta de Princípios do Orçamento Participativo,
máxime, no item 3, o júri considera que a transformação das propostas em projetos, tal como preconizado no ponto 10
daquela Carta, até ao dia 31 de agosto, consubstanciar-se-á numa descrição sucinta da proposta. Este entendimento é
correto?

2. Tendo em conta que, o orçamento participativo aplica-se a todo o território municipal, conforme alínea a) do ponto 2 da Carta de
Princípios, o júri solicita esclarecimentos quanto à admissibilidade das propostas que estejam sujeitas a pareceres
vinculativos de entidades supramunicipais, (ex. intervenções na encosta do Castelo de Leiria). A(s) proposta(s)
deverá(ão) ser excluída(s)? ou admitida(s) condicionalmente? E, se sim, em que condições?

3. A alínea a) do n.º 3 da Carta de Princípios estabelece que «No Orçamento Participativo podem participar todos os cidadãos maiores de 16
anos que residam ou que tenham uma qualquer forma de relacionamento com o concelho de Leiria.». Assim, é necessário clarificar
que forma(s) de relacionamento com o concelho de Leiria, para além da residência, é de exigir aos cidadãos maiores
de 16 anos que pretendam votar no orçamento participativo. Qualquer razão fortuita ou casual? Ou, apenas, relações
duradoras, como a naturalidade, o exercício de atividade profissional e frequência de estabelecimento de ensino (estudante)?

Nota: Atendendo ao calendário apertado e ao período de férias que agravam a capacidade de resposta dos nossos serviços, solicito
orientações/respostas muito urgentes.

Cordiais cumprimentos

Manuel Gilberto Mendes Lopes
Diretor Municipal de Administração (DMA)
Câmara Municipal de Leiria
gilberto.lopes@cm-leiria.pt
Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Tel.: 244 839 544 | Fax: 244 839 562

De: "Cesar Dias" <cvdias@cm-leiria.pt>
Para: "Gilberto Lopes" <gilberto@cm-leiria.pt>
Cc: "Sandra Macedo" <sandramacedo@cm-leiria.pt>, "Rui Santos" <rui@cm-leiria.pt>, "Margarida Morais" <amm@cm-leiria.pt>,
"Paulo Felicio" <paulo.felicio@cm-leiria.pt>, "Irene Costa" <icosta@cm-leiria.pt>, "Ana Correia" <ana@cm-leiria.pt>, "Pedro Ferreira"
<pferreira@cm-leiria.pt>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de Julho de 2014 17:27:24
Assunto: Re: TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Exmo. Senhor DMA, Dr. Gilberto Lopes,

          Considerando que os membros do júri deverão atuar, no âmbito da análise das propostas do Orçamento Participativo, entre outras,
em conformidade com o estabelecido na Carta de Princípios daquele, devendo esta atuação ser, portanto, esclarecida, solicitam-se os
seguintes aclaramentos:

      1.        Tendo em conta a calendarização prevista no ponto 6 “Fases de Participação”, da Carta de Princípios do Orçamento
Participativo, máxime, no item 3, o júri considera que a transformação das propostas em projetos, tal como preconizado no ponto 10
daquela Carta, até ao dia 31 de agosto, consubstanciar-se-á numa descrição sucinta da proposta.
 Este entendimento é correto?

      2.        Tendo em conta que, o orçamento participativo aplica-se a todo o território municipal, conforme alínea a) do ponto 2 da Carta
de Princípios, o júri solicita esclarecimentos quanto à admissibilidade das propostas que estejam sujeitas a pareceres vinculativos de
entidades supramunicipais, (ex. intervenções na encosta do Castelo de Leiria). A(s) proposta(s) deverá(ão) ser excluída(s)? ou
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admitida(s) condicionalmente? E, se sim, em que condições?

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Juri

César Dias
Director de Departamento Infraestruturas e Manutenção
Ext 620 | Telemóvel: 969 660 638 | cvdias@cm-leiria.pt
Município de Leiria
Largo da República, 1 | 2414-006 Leiria
Telefone: 244 839 500 | cmleiria@cm-leiria.pt

----- Mensagem original -----
De: "Gilberto Lopes" <gilberto@cm-leiria.pt>
Para: "Cesar Dias" <cvdias@cm-leiria.pt>
Cc: "Raul Castro" <rcastro@cm-leiria.pt>
Enviadas: Segunda-feira, 21 de Julho de 2014 13:15:34
Assunto: TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Caro Diretor do DIEM, Eng.º César Dias

1. Tendo terminado no dia 15 de julho último, a fase da apresentação de propostas, o grande desafio é o júri - em mês e meio, num
período difícil em que muitos trabalhadores tiram férias - analisar as propostas, aceitá-las ou rejeitá-las (caso as mesmas não cumpram
os n.ºs 7, 8 e 10 das Normas de Participação, que anexo) e transformar em projetos as propostas aceite s.

2. No dia 1 de setembro deverá ser afixada a lista provisória de projetos .

3. Entre 1 e 8 de setembro decorrerá o período de reclamações , com decisão sobre as mesmas no dia 15 de setembro .

4. No dia 16 de setembro terão de ser divulgados os projetos para votação , iniciando-se a votação em 16 de Setembro até 15 de
Outubro.

5. Assim, na qualidade de presidente do júri deverá organizar os trabalhos de forma a serem alcançados os objetivos enunciados.

Cordiais cumprimentos

Manuel Gilberto Mendes Lopes
Diretor Municipal de Administração (DMA)
Câmara Municipal de Leiria
gilberto.lopes@cm-leiria.pt
Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Tel.: 244 839 544 | Fax: 244 839 562

De: "Raul Castro" <rcastro@cm-leiria.pt>
Para: "Gilberto Lopes" <gilberto@cm-leiria.pt>
Enviadas: Quinta-feira, 17 de Julho de 2014 11:26:07
Assunto: Fwd: TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015

Concordo.
Proceder às diligências necessárias.
2014.07.17
O Presidente da Câmara Municipal
Raul Castro

-------- Mensagem Original --------
Assunto:         TOP URGENT - Listagem das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2015
Data:         Wed, 16 Jul 2014 20:05:54 +0100 (WEST)
De:         Gilberto Lopes <gilberto@cm-leiria.pt>
Para:         Raul Castro <rcastro@cm-leiria.pt>
CC:         Goncalo Lopes <glopes@cm-leiria.pt> , Anabela Graça <agraca@cm-leiria.pt> , Lino Pereira <lpereira@cm-leiria.pt> ,
Ricardo Santos <rmsantos@cm-leiria.pt> , Ana Valentim <avalentim@cm-leiria.pt> , Vitor Marques <vmarques@cm-leiria.pt> , Sonia
Ribeiro <sonia@cm-leiria.pt>
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Senhor Presidente

1. Anexo listagem contendo a informação referente às propostas (49) apresentadas para integrarem o Orçamento Participativo,
distribuídas pelas seguintes áreas:

a) Vereador Dr. Gonçalo Lopes: 10;
b) Vereador Lino Pereira: 21
c) Vereadora Dr.ª Anabela Graça: 3;
d) Vereadora Dr.ª Ana Valentim: 5;
e) Vereador Eng. Ricardo Santos: 5;
f) Vereador Dr. Vitor Marques: 5

2. Anexo, também, as Normas aprovadas pela Assembleia Municipal.

3. Tendo terminado no dia 15 de julho a fase da apresentação de propostas, as fases que se seguem são as seguintes:

● Análise das propostas pelos serviços municipais e transformação em projetos – 16 de Julho a 31 de Agosto;

● Afixação lista provisória de projetos – 1 de Setembro;

● Período de reclamação – 1 a 8 de Setembro;

● Decisão sobre as reclamações - até 15 de Setembro;

● Divulgação dos projetos para votação – 16 de Setembro;

● Votação – 16 de Setembro a 15 de Outubro.

4. A v análise das propostas pelos serviços municipais e transformação em projetos ocorrerá entre 16 de Julho a 31 de Agosto.

5. Assim, proponho que seja designado um júri multidisciplinar com a seguinte composição , devendo começar desde já o trabalho, uma
vez que o prazo é curto.

Presidente: Eng. César Augusto Vieira Dias (Diretor do DIEM)

Vogais:
- Eng.ª Ana Margarida Fazenda Campos Morais (Chefe da DIDEA)
- Dr. Paulo Felício (Chefe da DIJEB)
- Dr.ª Irene Maria Abreu Loureiro Costa (Chefe da DIDS)
- Dr.ª Ana Margarida Costa Alexandra Correia (Técnicoa Superior)
- Arq. Sandra Paula Cardoso Machado Macedo (Técnica Superior)
- Senhor Rui Filipe Alves Vieira Santos (Assistente técnico com experiência na parte processual/documental).

Cordiais cumprimentos

Manuel Gilberto Mendes Lopes
Diretor Municipal de Administração (DMA)
Câmara Municipal de Leiria
gilberto.lopes@cm-leiria.pt
Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Tel.: 244 839 544 | Fax: 244 839 562
----- Mensagem original -----
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