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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Dando cumprimento ao legalmente preceituado, apresenta-se o Relatório de 

Actividades da Autarquia relativo ao ano de 2007. 

Tal como nos anos imediatamente anteriores, e por força de condicionalismos 

impostos pela legislação em vigor, o ano de 2007 foi marcado por dificuldades de 

vária ordem, o que nos obrigou a um esforço acrescido a fim de minorar as 

consequências da conjuntura em que vivemos. 

Acresce que, tendo o terceiro Quadro Comunitário de Apoio terminado no ano de 

2006, esperava-se que o Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007/13 

(QREN) entrasse em vigor no ano passado, o que não aconteceu. Situação que, 

como é evidente, criou ainda mais constrangimentos à nossa acção. 

Assim sendo, focámos a nossa atenção primordialmente na concretização das 

políticas anteriormente definidas, com destaque para os sectores de 

Abastecimento de água e Saneamento básico, Educação, Acção social, Cultura e 

Acessibilidades. 

O ano de 2007 ficou indelevelmente marcado pela presença em Leiria de Sª Exª o 

Senhor Presidente da República, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, para inaugurar a 

remodelação do Teatro José Lúcio da Silva. 

Igualmente merece destaque a deslocação do Senhor Primeiro-Ministro, eng. 

José Sócrates, a Leiria para proceder à inauguração das obras da intervenção 

Polis. Apesar de as empreitadas não terem sido da responsabilidade directa do 

Município, entendemos que a presença do Primeiro-Ministro em Leiria merece 

também referência especial. 

Realçamos, em segundo lugar, um conjunto de importantíssimas obras no âmbito 

da Cultura, que vão, a curto prazo, transformar qualitativa e quantitativamente a 

oferta do Município. Durante este ano de 2007, ficou concluído o Centro de 

Interpretação do Abrigo do Lagar Velho (inaugurado nos primeiros dias de Janeiro 

de 2008), iniciou-se a recuperação e adaptação dos edifícios do ex-RAL 4 para 

instalação definitiva do Museu da Imagem em Movimento e concluíram-se as 

intervenções nos espaços que vão acolher o Agro-museu Municipal dª Julinha e o 

Museu do Moinho de Papel (com inaugurações previstas para 2008). Ainda em 

2007, teve início a recuperação da ‘Casa dos pintores’, onde será futuramente 

instalada a Oficina de Arqueologia do Município. 
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No que respeita ao abastecimento de água, Leiria registou em 2007 um ganho 

significativo no que respeita às garantias de qualidade e quantidade oferecidas 

pela entrada em funcionamento da Estação Elevatória e de Tratamento de Água 

de Porto Figueira (Marrazes), obra integrada no sistema da empresa Águas do 

Mondego. 

Também resultado do investimento de uma outra empresa participada pelo 

Município de Leiria, no caso a Simlis, entrou em fase de testes a nova Estação de 

Tratamento de Águas Residuais do Coimbrão, investimento determinante para a 

melhoria da cobertura do Concelho. 

Embora só em 2008 seja possível apreciar os primeiros resultados, queremos 

destacar o lançamento, em finais de 2007, do Banco Local de Voluntariado de 

Leiria, iniciativa em que colocamos fortes expectativas, devido ao carácter de 

solidariedade e responsabilidade social de que se reveste. Neste campo, é 

também devida uma palavra de realce para um programa desenvolvido pelo 

Município junto das famílias mais desfavorecidas: o ‘Em busca do tesouro das 

famílias’ constitui uma ferramenta importantíssima e a experiência de um ano 

permite um balanço claramente positivo. 

Em 2007 mantivemos a fortíssima aposta na Educação, seja no que se refere à 

progressiva (e sempre mais lenta que o desejável) recuperação do parque escolar 

seja no que tem a ver com a manutenção generalizada das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, dois sectores onde o investimento financeiro é 

significativo. Com a homologação da Carta Educativa de Leiria, o Município ficou 

dotado de um instrumento essencial à prossecução da sua política educativa, 

especialmente no que diz respeito à possibilidade de candidatura dos novos 

centros educativos aos fundos comunitários previstos no QREN. 

Finalmente, a atribuição a Leiria da Bandeira de Prata da Mobilidade (conhecida 

no início de 2008) constitui o reconhecimento do bom trabalho que vimos 

desenvolvendo ao longo dos últimos anos numa área fundamental para a 

qualidade de vida dos cidadãos, especialmente para todos aqueles que 

enfrentam restrições à sua capacidade de deslocação. 
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CAPÍTULO I 
FUNÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
Departamento Administrativo e Financeiro 
- Divisão Administrativa 
A Divisão Administrativa (DIA) é um serviço de apoio instrumental destinado à 

execução da actividade técnica e administrativa relacionada com as execuções 

fiscais, o arquivo administrativo, o apoio ao cidadão, o expediente geral e actas 

da Câmara Municipal e a documentação técnica propriedade do Município, 

cabendo-lhe ainda coordenar e controlar as tarefas e o expediente respeitante ao 

recenseamento militar e eleitoral, aos procedimentos eleitorais e referendários, 

bem como coordenar a instrução dos processos de responsabilidade civil 

extracontratual. 

Devido ao seu impacto na própria unidade orgânica, bem como nos outros 

serviços e órgãos municipais e ainda na imagem do Município, enunciam-se 

algumas iniciativas relevantes ao longo do ano de 2007: 

a) Apresentação de proposta com vista à externalização dos serviços de 

vigilância e segurança nocturnas das instalações do edifício-sede do Município; 

b) Concepção e implementação da prestação de um novo serviço – o registo de 

cidadãos da União Europeia – realizada no âmbito do Sector de Apoio ao 

Cidadão; 

c) Apresentação de uma proposta de Regulamento Interno do Centro de 

Documentação Técnica; 

d) Início da concepção de um «Guia do Munícipe»; 

e) Início da concepção de uma nova metodologia para avaliação do desempenho 

do serviço de comunicações telefónica, denominada «cliente-mistério»; 

f) Audição dos clientes internos e externos sobre a prestação dos serviços de 

comunicações telefónicas e de vigilância e segurança nocturnas das instalações 

do edifício-sede do Município; 

g) Implementação de um manual de procedimentos no âmbito dos serviços de 

vigilância e segurança nocturnas das instalações do edifício-sede do Município. 

No âmbito da modernização administrativa, temos a realçar a preparação para a 

disponibilização on-line da consulta dos processos de execução fiscal, a 

satisfação dos pedidos de acesso/consulta interna ou externa de documentos «na 

hora» (as colaboradoras responsáveis por esta prestação de serviços 
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conseguiram fazê-lo em menos de 10 minutos), a desmaterialização do processo 

de «participação da Linha Verde», a implementação do registo informático da 

entrada de requerimentos no Sector de Apoio ao Cidadão e do sistema de 

«resposta no próprio ofício» a partir do dia 26 de Abril e concepção de fluxo no 

OWNet para tramitação das reclamações apresentadas em livro próprio (em fase 

de participação dos serviços municipais que disponibilizam o livro de 

reclamações, a fim de se identificar a «tramitação-tipo» com vista à configuração 

de fluxo específico no OWNet, de modo a permitir responder aos reclamantes 

dentro do prazo legal de 15 dias). 
No âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente 

realizaram-se essencialmente as seguintes acções: acompanhamento das duas 

auditorias realizadas ao Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente; 

levantamento de relatórios de não conformidades, realização de acções 

correctivas e de correcção; realização e tratamento dos inquéritos de satisfação 

aos clientes do Sector de Arquivo Administrativo, Sector de Apoio ao Cidadão e 

Secção de Apoio Administrativo ao Expediente Geral; medição e monitorização 

dos processos; registos de realização de acções de manutenção preventiva; 

apresentação de propostas de acções de melhoria; reuniões do Grupo 

Dinamizador da Qualidade e Ambiente para recolha de informação para efeitos 

de monitorização e medição do desempenho do SGQA da DA (preparação da 

revisão dos indicadores de desempenho); revisão de todos dos procedimentos de 

trabalho da Divisão; criação de 2 novos procedimentos de trabalho; revisão dos 

indicadores de desempenho da Divisão. 

- Sector de Execuções Fiscais 
Foram Instaurados 544 processos de execução fiscal (o que representa um 

decréscimo de 56,58% relativamente ao ano de 2006), repartidos da seguinte 

forma: 488 processos relativos aos Mercados; 49 processos relativos a Ocupação 

da Via Pública; 2 processos relativos a Publicidade e 5 processos relativos a 

outras dívidas. 

Procedeu-se à emissão e ao envio de 932 citações (representa um decréscimo de 

20,27% relativamente ao ano anterior). Realização de 13 penhoras, tendo sido 

arrecadada uma receita no montante de €977,13.  

Redução da pendência processual em 75,44% ou seja dos 1193 processos 

pendentes 900 foram extintos pelas seguintes formas: por pagamento (370 
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processos); por prescrição (371 processos); por anulação da dívida (159 

processos). 

Resposta a 68 cartas de citações enviadas pelos tribunais e solicitadores de 

execução, para reclamação de créditos existentes (representa um decréscimo de 

68,8% relativamente ao ano anterior). Apresentação de 5 propostas de acções de 

melhoria, no âmbito do SGQA e apuramento do nível global de conhecimento 

interno do Sector. Processado o pagamento no âmbito de 836 processos, no 

valor total de €39.648,53, dando origem à respectiva extinção, o que representou 

um decréscimo de 26,4% relativamente ao ano de 2006. 

Análise de 1.235 processos em fases diversas. Atendimento de 153 interessados 

(menos 70,52% do que no ano anterior). 

Entre os motivos que fundamentam as dimensões percentuais acima referidas, 

destacamos as seguintes: 

MERCADOS  

Registou-se uma maior percentagem de pagamentos da taxa de ocupação de 

lugar nos mercados, dentro do prazo legal, pelo que diminuiu o número de 

processos de execução fiscal a instaurar; 

SMAS 

As dívidas acumuladas no anterior serviço, que correspondiam aos anos de 1995 

a 1997, foram todas instauradas nos anos de 2005 e 2006, o que provocou uma 

taxa de instauração muito elevada naqueles anos. 

Em 31 de Dezembro de 2007 encontravam-se em cobrança coerciva débitos no 

montante total de €18.001,24, o que representou uma diminuição de 51,88% 

relativamente ao ano anterior. 

- Sector de Arquivo Administrativo 
Foram incorporados 55,60 metros lineares (m/l) de documentos remetidos pela 

Divisão Financeira e de Prospectiva, Orçamento e Financiamento (Sectores de 

Aprovisionamento e Contabilidade), pelo Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos (Divisão Jurídica e Divisão de Recursos Humanos), pelo Departamento 

de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente (Sector de 

Licenciamentos Diversos). 

Em 2007 não foi possível receber mais incorporações por falta de espaço. 

Realizaram-se também trabalhos de higienização e controlo da temperatura e da 

humidade relativa do meio ambiente relativamente a 938 m/l pastas e 938 m/l de 

prateleiras. 
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Avaliação de 120m/l de documentos e eliminados 10,02 m/l de documentos sem 

valor secundário e com prazos de conservação já prescritos.  

Actualização dos instrumentos de pesquisa nos termos seguintes: 25.704 registos 

informáticos referentes a manutenção e actualização de bases de dados; 

preenchimento manual de 2.864 folhas de recolha de dados (processos de 

correspondência).  

- Sector de Apoio ao Cidadão 
Foram prestadas neste sector 2089 informações de âmbito genérico (o que 

representa um decréscimo de 85,44% relativamente ao ano anterior). 
Encaminharam-se 7889 cidadãos para os serviços municipais competentes no 

âmbito das pretensões expressas e foram fornecidos 6519 minutas e formulários 

de requerimentos adoptados pelos serviços municipais  

- Apoio Administrativo ao Expediente Geral e Actas da Câmara Municipal 
No âmbito da correspondência foram recebidos, classificados, distribuídos e 

digitalizados 40.026 documentos, o que representa um acréscimo de 0,45% 

relativamente a 2006; registo de 25.208 documentos referentes às Divisões 

Administrativa, Financeira e de Prospectiva, Orçamento e Financiamento, Jurídica 

e de Acção Educativa Municipal, bem como ao Departamento de Operações 

Urbanísticas, o que representa uma diminuição de 1,08% relativamente ao ano 

anterior; expedidas (franquia) 87.591 cartas, o que representa uma diminuição de 

24,02% relativamente ao ano de 2006, em que foram expedidas 115.282 cartas; 

registo e arquivo de cerca de 362 editais e avisos. 

No âmbito da execução dos serviços de reprografia foram executadas 692.217 

fotocópias, traduzindo uma redução de 18,16% no que respeita a 2006, bem 

como uma redução no consumo de papel.  

Recenseados 677 mancebos, consubstanciando uma diminuição de 4,24% 

relativamente ao ano anterior.  

Foi assegurado todo o expediente relativo ao Referendo Nacional de 11 de 

Fevereiro, bem como a logística na montagem das assembleias/secções de voto 

da Junta de Freguesia de Leiria. 

Elaboradas e distribuídas as ordens de trabalho, organizadas e elaboradas as 

minutas e as actas respeitantes a 25 reuniões ordinárias (igual a 2006) e 3 

reuniões extraordinárias da Câmara Municipal (menos 40% do que em 2006), nas 

quais foram tomadas 1.630 deliberações, menos 7,07% que no ano anterior.  
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No âmbito da instrução de processos de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria foram recebidos 43 novos pedidos; concluídos 45 processos e 

apurada a responsabilidade do Município de Leiria em 3 processos, que 

culminaram com o pagamento de indemnizações no valor total de €2.042,97 (o 

que representou um acréscimo de 42,86% relativamente a 2006). 

Atendimento a 4.565 munícipes (o que representou um acréscimo de 79,01% 

relativamente ao ano anterior). 

- Centro de Documentação Técnica 
Inventário, gestão e disponibilização de documentação técnica. Foi iniciado o 

registo de livros na base de dados PORBASE, num total de 75; selecção, 

carimbagem e numeração de 1785 exemplares de documentação recebidos por 

via postal; efectuadas 11 divulgações de documentação (num total de 1116 

exemplares); efectuadas 200 requisições e renovações de documentação (o que 

representou um aumento de 81,82% relativamente ao ano anterior); consultados 

240 títulos em leitura de presença (o que representou um aumento de 280,95% 

relativamente ao ano anterior); apresentação de esboço de «boletim informativo 

periódico»; elaboração de um catálogo informatizado de periódicos para 

disponibilização na intranet, composto por um número de publicações superior a 

3.500 exemplares; apresentação de proposta de Regulamento Interno do CDT; 

apresentação e aprovação de modelo de requisições de empréstimo e consulta 

de presença.    

 

Divisão de Modernização Administrativa e Tecnológica 
De acordo com o Plano de acção e controlo de execução os objectivos para 2007 

foram os seguintes: 

1) Optimizar as comunicações de dados entre edifícios 
- Instalação da fibra óptica e de equipamento de rede em todos os edifícios 
municipais 
Conseguiu-se com este projecto da rede camarária em banda ligar todos os 

edifícios municipais através de fibra óptica. A rede de fibra óptica suporta as 

comunicações de alta velocidade, a partilha de informação e o serviço de voz 

gratuito entre os vários edifícios municipais. 

Com a instalação desta rede de alto débito, a capacidade de comunicação e 

interligação entre os vários edifícios aumentou poupando recursos e custos. 
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A infra-estrutura permitiu ainda a criação de novos serviços, designadamente, voz 

sobre IP e vídeo vigilância. 

2) Implementar um sistema de comunicação de voz  
- Instalação de telefonia IP em praticamente todos os serviços do Município 
Tendo o Município de Leiria uma rede de comunicação de dados, foi-nos 

possível, a utilização desta para suporte ao tráfego VoIP. Esta opção irá traduzir-

se a curto prazo em ganhos imediatos nos custos com as comunicações, ganhos 

esses maiores quanto o número de serviços que compõem o grupo fechado de 

utilizadores. 

3) Actualização de gestão documental 
- Instalação e migração dos dados para a nova versão do programa; 

- Novas funcionalidades (enviar notificação por e-mail; redireccionar o trabalho – 

quando a pessoa vai de férias; dar conhecimento do despacho a outro utilizador). 

- Formação a utilizadores. 

4) Intranet 
- Disponibilização da intranet a todos os utilizadores 

5) Descentralizar o atendimento municipal, promover o acesso à informação 
- Instalação de equipamento informático (computador, scanner e impressora) em 

praticamente todas as freguesias do Concelho.  

Os munícipes beneficiaram de novas formas de acesso aos serviços municipais 

mais rápidas e eficientes, através de hotspots, bem como da Internet gratuita nos 

espaços públicos e de uma maior proximidade com a autarquia 

6) Redução de papel em toda a autarquia 
- Instalação de programas para impressão em formato PDF  

- Sensibilização e explicação da adaptabilidade desta ferramenta às diversas 

aplicações em uso nesta autarquia. 

7) Diminuir o tempo de interrupção dos servidores 
- Não foram registadas quaisquer ocorrências de interrupção nos servidores 

8) Melhorar a qualidade e o tempo de resposta aos pedidos de assistência  
- Verificou-se uma diminuição do tempo de resposta. Neste momento a média 

situa-se na ordem dos 2 dias. 

9) Instalação do SCCM System Center Configuration Manager  

- Gestão remota do cliente (Remote Desktop)  

- Assistência remota interactiva com utilizador (help Desk)  

- Distribuição de pacotes de software  
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- Distribuição de updates, actualizações e upgrades  

- Inventário de software  

- Inventários de hardware  

10) Renovação do Parque Informático  
- Substituição de todos os computadores pessoais no Departamento de 

Operações Urbanísticas. 

- Actualização dos sistemas operativos e reinstalação de todo o software em uso 

no referido departamento. 

11) Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente 
- Reestruturação de procedimentos de trabalho e documentação associada. 

- Preparação do Balanço de Qualidade 

12) Intervenções  
1170 Intervenções decorrentes das actividades da DMAT e dos pedidos de 

HelpDesk 

 
Departamento de Equipamento e Oficinas 
Procedeu-se no ano de 2007 a algumas reestruturações no Departamento de 

Equipamento e Oficinas, sendo que as de maior vulto passaram pela secção 

Administrativa. Neste ano, conseguimos uma maior eficácia na resposta aos 

trabalhos solicitados, no que respeita à significativa redução, em tempo, ao dar 

conhecimento dos trabalhos efectuados e ou eventualmente das justificações do 

não executado. A distribuição dos serviços pelos vários sectores está 

devidamente planeada. A organização dos processos e respectivo arquivamento 

está elaborada de modo que a sua consulta é mais célere e conclusiva. 

 

Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte 
- Sector de Conservação de Edifícios 
Este sector é coordenado por 1 Encarregado de Pessoal Operário Qualificado e 

inclui uma Brigada de Pedreiros composta por 2 Pedreiros e 9 Pedreiros 

Principais, uma Brigada de Calceteiros composta por 2 Calceteiros e 4 

Calceteiros Principais e uma Oficina de Pintura composta por 1 Pintor. Ao longo 

de 2007 estas Brigadas prestaram apoio à realização de eventos organizados ou 

apoiados pelo Município. Foram executados trabalhos de conservação e 

manutenção em vários edifícios públicos, trabalhos de conservação e 

manutenção de diversos edifícios escolares do concelho, trabalhos de 
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conservação e manutenção de espaços públicos, trabalhos de conservação, 

manutenção e beneficiação nos Bairros Sociais da Cova das Faias, S. Francisco, 

Sá Carneiro e Salazar,  

- Sector de Conservação de Vias e Obras de Arte 
Constituído por 5 Brigadas (Sul, Norte, Urbana, Pluviais e Sinalização Viária), 

mais 3 funcionários afectos aos estaleiros da CML. Este Serviço é composto por 

35 homens, que têm como área de actuação todo o Concelho de Leiria. Como 

principais tarefas as Brigadas Norte, Sul e Urbana, têm a seu cargo a 

manutenção, conservação, limpeza e alcatroamento das vias, bem como 

desobstrução de valetas, sarjetas e aquedutos. 

 
Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 
- Sector de Máquinas e Viaturas 

 
Serviços de transportes efectuados de apoio a outros Departamentos 
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- Combustíveis  

 Gasóleo E+ Repsol Gasóleo E+10 
Repsol 

Gasolina 95 
Repsol 

Gasolina 98 
Repsol 

Viaturas Ligeiras 42.330,02 lts 17.315,49 lts 5.550,90 lts 3.830,54 lts 

Viaturas Pesadas 32.118,26 lts 1.028,21 lts   

TOTAL 74.448,28 lts 18.343,70 lts 5.550,90 lts 3.830,54 lts 

 
 

 

 

Considerando o abate de quatro viaturas, ligeiras de passageiros, que 

efectuavam abastecimento de gasolina, verificou-se um decréscimo no consumo 

deste combustível na ordem dos 32%. Baixou consideravelmente o consumo de 

diesel nas viaturas pesadas em cerca de 21%. Esta situação justifica-se pelas 

prolongadas reparações a que as mesmas foram sujeitas. Subiu 

aproximadamente em cerca de 2% o consumo de diesel nas viaturas ligeiras. 

Estes valores relacionam-se directamente com as necessidades dos diversos 

sectores. 

- Conservação e Manutenção de Máquinas e Viaturas 
Os custos associados às reparações das viaturas ligeiras tiveram um aumento de 

15,4% do ano 2006 para 2007. 
Total - 337 transportes 
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Viatura 2006 2007 Viatura 2006 2007

DS-70-81 € 3.448,37 € 2.551,39 89-12-MP € 761,74 € 404,17

BS-89-12 € 0,00 € 5.562,21 89-13-MP € 1.140,99 € 116,75

JJ-77-80 € 1.012,20 € 1.188,04 38-76-MQ € 691,12 € 495,05

PL-97-01 € 1.110,04 € 1.155,67 38-86-MQ € 556,99 € 577,86

SD-22-65 € 928,02 € 211,30 24-14-QQ € 1.628,14 € 2.578,05

SD-44-33 € 850,97 € 1.204,93 03-43-QR € 5.661,06 € 1.976,04

JX-64-08 € 1.060,65 € 3.001,36 03-88-QR € 376,00 € 42,00

91-36-BJ € 560,28 € 715,95 11-44-RL € 2.298,94 € 2.373,27

34-49-BP € 788,11 € 2.103,09 93-50-RI € 1.968,83 € 1.712,18

34-56-BP € 1.948,07 € 761,72 04-05-RF € 139,50 € 926,15

65-95-CA € 1.638,10 € 1.110,60 42-46-RE € 669,80 € 872,00

19-73-CM € 1.210,87 € 3.046,70 42-45-RE € 132,75 € 78,00

19-68-CM € 2.565,75 € 1.440,77 73-84-RV € 395,24 € 873,73

83-85-EH € 0,00 € 2.121,40 73-85-RV € 101,40 € 240,67

06-62-FG € 970,97 € 927,79 47-76-SP € 380,20 € 1.245,85

06-63-FG € 43,85 € 1.309,59 48-57-SP € 837,22 € 628,26

06-64-FG € 724,87 € 1.457,07 48-99-SP € 473,32 € 481,44

19-32-FL € 489,61 € 771,46 49-27-SP € 778,14 € 653,44

41-46-FM € 550,06 € 1.521,22 49-82-SP € 636,47 € 820,56

96-12-GD € 100,40 € 1.951,71 49-83-SP € 1.009,32 € 222,15

62-79-GR € 1.788,76 € 1.685,67 35-20-UH € 734,29 € 527,10

62-80-GR € 3.352,11 € 2.096,12 35-25-UH € 617,10 € 1.227,03

79-51-GR € 2.002,90 € 1.246,08 35-26-UH € 144,50 € 304,17

52-26-IT € 350,03 € 829,12 17-48-ZS € 0,00 € 223,06

51-05-IT € 2.244,05 € 2.279,35 17-49-ZS € 209,72 € 36,60

51-20-IT € 774,06 € 1.268,66 17-58-ZS € 438,20 € 286,99

52-06-IT € 1.336,09 € 856,58 17-83-ZS € 250,92 € 50,05

52-25-IT € 757,74 € 758,73 89-63-ZR € 206,49 € 315,44

42-56-JC € 594,59 € 821,09 31-AQ-08 € 683,74 € 782,23

42-57-JC € 2.067,51 € 2.190,88 00-CE-61 € 256,00 € 85,68

42-58-JC € 731,72 € 457,07 Total € 62.184,88 € 71.766,29  
 

Nas viaturas pesadas, por norma, é efectuada uma manutenção curativa. Foi 

excepção a viatura MAN, na medida em que possui uma taxa de ocupação 

elevada e a sua imobilização acarreta elevados custos para esta Câmara 

Municipal.  
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Viatura 2006 2007

FZ-92-75 € 3.797,09 € 3.520,95

BZ-30-98 € 2.870,77 € 2.096,13

TM-51-09 € 6.477,94 € 8.329,54

SS-84-14 € 9.099,10 € 4.572,44

ND-02-70 € 2.097,24 € 2.313,56

BJ-22-38 € 893,10 € 3.086,38

DJ-37-55 € 1.912,32 € 1.775,84

QS-79-93 € 3.475,86 € 6.705,19

UG-90-75 € 5.593,57 € 4.382,24

VU-59-41 € 10.362,86 € 4.660,28

34-86-HB € 6.860,51 € 19.167,71

59-21-HQ € 1.663,73 € 3.899,68

36-33-HS € 5.260,83 € 8.562,79

Total € 60.364,92 € 73.072,73  

 

Os custos de reparação de equipamentos / ferramentas diversas foram bastante 

próximos. Porém, foi alargado o leque de aplicação da verba. 

Este sector solicitou ainda o aluguer de máquinas a entidades externas sempre 

que se verifica necessidade devido às imobilizações para reparações das viaturas 

/ máquinas municipais e à escassez de meios ou necessidade de um 

equipamento específico não existente na CML. 

Verificou-se um aumento no despejo de fossas, considerando o acréscimo dos 

serviços, nomeadamente no Mercado Sant’Ana, Pavilhões, Pedrógão (Centro 

Azul), Oficinas da Guimarota, Bairros Sociais, além dos serviços existentes nas 

escolas.   
Também se verifica grande quantidade de horas de despejo no Canil / Oficinas e 

colaboração em edifícios escolares. 

- Sector de Oficinas 
Este sector é composto por diversas oficinas: de canalização, de electricidade, 

oficina de carpintaria e de serralharia. Este sector prestou ao longo do ano de 

2007 apoio aos diversos departamentos, divisões e sectores da Câmara 

Municipal de Leiria.  

 
- Sector de eventos 
De uma forma geral, este sector presta apoio a quase todos os eventos da 

Câmara Municipal de Leiria. 
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CAPÍTULO II 
RECURSOS HUMANOS 

 
Recrutamento e Selecção de Pessoal 
No âmbito dos procedimentos de recrutamento e selecção de pessoal abertos ao 

longo do ano 2007, foram executadas as tarefas técnicas de elaboração dos 

despachos de autorização e dos avisos de abertura dos procedimentos. Foi 

igualmente prestado apoio técnico aos júris e comissões técnicas de avaliação 

nas diversas fases da tramitação procedimental, o que se traduziu, 

designadamente, na análise das candidaturas, na elaboração de questões para 

as provas escritas de conhecimentos, na análise e resposta a exposições e 

reclamações e na redacção das actas das reuniões dos júris e comissões 

técnicas de avaliação. 

O mesmo apoio foi prestado relativamente a procedimentos abertos em momento 

anterior ao do período em análise e que no mesmo se encontravam ainda em 

curso. 

 No que concerne ao controlo das despesas com pessoal, foram analisadas 

situações de várias naturezas e diferentes características e prestadas as 

competentes informações técnicas no âmbito dos procedimentos de recrutamento 

e selecção de pessoal, tendo também sido preparados os elementos de análise 

técnica, nomeadamente ao nível financeiro, necessários à informação a prestar à 

Direcção-Geral das Autarquias Locais para efeitos do acompanhamento da 

evolução das despesas com pessoal nas Autarquias Locais. 

A seguir são indicados os procedimentos quer de concurso público (em 

conformidade com o regime jurídico constante do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 

de Julho, adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de 

Junho), quer de selecção para celebração de contratos de trabalho a termo 

resolutivo (em conformidade com o procedimento definido ao abrigo do regime 

jurídico constante da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho), que foram abertos por 

avisos publicados durante o período em análise: 

Concursos para admissão a cursos de promoção de: um bombeiro de 1.ª classe 

ao curso de promoção para a categoria de subchefe; quatro bombeiros de 2.ª 

classe ao curso de promoção para a categoria de bombeiro de 1.ª classe e 

catorze bombeiros de 3.ª classe ao curso de promoção para a categoria de 

bombeiro de 2.ª classe.  
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Procedimentos de selecção para admissão com contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo de: dois auxiliares de serviço gerais para o Centro Azul da Praia 

do Pedrógão, com a duração de 3 meses, sem possibilidade de renovação; dois 

auxiliares de serviço gerais para a Biblioteca da Praia do Pedrógão, com a 

duração de 3 meses, sem possibilidade de renovação; sete auxiliares de serviço 

gerais para a Praia do Pedrógão, com a duração de 6 meses, sem possibilidade 

de renovação; um coveiro e dois técnicos superiores de 2.ª classe licenciados em 

engenharia civil. 

Procedimento de selecção para admissão com contrato de trabalho a termo 

resolutivo incerto de: um técnico superior de 2.ª classe licenciado em educação 

física ou em ciências do desporto. 

Procedimentos concursais para efeitos de recrutamento e selecção com vista ao 

provimento de titulares dos cargos de chefe de divisão – cargos de direcção 

intermédia do 2.º grau de: chefe da Divisão Jurídica; chefe da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território e chefe da Divisão de Informação 

Geográfica. 

Procedimento interno de selecção tendo em vista a passagem do nível 1 para o 

nível 2 de um especialista de informática. 

 

Formação Profissional 
- Procedimentos de formação profissional  
No âmbito da formação profissional, no ano 2007 foi prestado às diversas 

unidades orgânicas o apoio técnico necessário à tramitação dos processos que 

conduziram à frequência de 127 acções de formação. Em concreto, este apoio 

traduziu-se na realização das tarefas relativas a cada fase procedimental. Foram 

efectuadas 537 inscrições em acções de formação, tendo-se traduzido em 7140 

horas de formação e tendo importado um custo de €16.978,00, repartindo-se 

pelas diversas unidades orgânicas. 

Fazendo uma análise do total de participantes em acções de formação 

profissional e a sua distribuição por grupo de pessoal, verifica-se que foi no grupo 

de pessoal técnico superior que se verificou um maior número de participantes, 

tendo sido inscritos 207 colaboradores, num total de 1812 horas de formação, 

tendo dai resultado um custo de €6.577 euros. O segundo grupo de pessoal em 

que se verificaram mais participantes foi o grupo dos administrativos, com um 
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total de 117 participantes, num total de 1619 horas de formação, tendo importado 

num custo de €1.570 euros. 

- Autoformação 
Relativamente ao ano 2007, apuraram-se 62 participações em auto-formação, ou 

seja, formação obtida por iniciativa dos trabalhadores e geralmente fora do 

horário de trabalho, num total de 3063 horas, tendo importado num custo de €726 

euros. O grupo profissional em que se registaram mais participações foi o grupo 

técnico superior, com um total de 15 participações, que se traduziram em 7980 

horas, tendo importado num custo de €726 euros, seguido dos bombeiros, com 

um total de 13 participações, que se traduziram em 362 horas de formação.   

 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP) 
No âmbito do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), foram elaboradas as informações e prestados os 

esclarecimentos necessários ao funcionamento do Conselho de Coordenação da 

Avaliação, bem como minutadas as respectivas actas de reunião e os demais 

actos administrativos necessários à correcta e justa aplicação do sistema em 

2008. 

Foram analisadas 14 reclamações dos despachos de homologação da avaliação 

relativos ao ciclo de avaliação de 2006 e submetidas a parecer do Conselho de 

Coordenação da Avaliação. 

Foram também elaboradas e distribuídas pelos avaliadores as fichas de avaliação 

relativas a 635 colaboradores, de forma a procederem à avaliação dos mesmos 

no ano 2007, e organizados os respectivos processos de avaliação de 2008 dos 

602 colaboradores sujeitos a avaliação. Procedeu-se de igual modo à elaboração 

de base de dados destinada à sintetização da informação necessária à aplicação 

do sistema em 2008.     

 
Admissão de Pessoal 
- Funcionários, agentes administrativos e trabalhadores com contrato de 
trabalho a termo resolutivo 
Durante o período em análise terminaram alguns procedimentos de recrutamento 

e selecção de pessoal que se encontravam em curso, pelo que foram executadas 
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as tarefas necessárias à admissão dos candidatos, bem como organizados os 

respectivos processos individuais. 

O estabelecimento da relação jurídica de emprego público concretizou-se na 

admissão de pessoal nas modalidades a seguir indicadas: 

a) Três nomeações aceites sob a forma de posse precedendo concurso externo 

de um assistente administrativo e dois técnicos profissionais de animação cultural 

de 2.ª classe. 

b) Quatro nomeações aceites sob a forma de posse e na sequência de 

procedimentos de transferência de um técnico profissional desenhador de 2.ª 

classe; um assistente administrativo principal; um assistente administrativo 

especialista e um técnico superior de geografia de 2.ª classe. 

c) Treze contratos administrativos de provimento, precedendo concurso externo, 

com um engenheiro geólogo de 2.ª classe; um engenheiro do território de 2.ª 

classe; dois técnicos superiores de relações públicas e comunicação de 2.ª 

classe; um engenheiro das ciências agrárias de 2.ª classe; um engenheiro do 

ambiente de 2.ª classe; um técnico superior de planeamento regional e urbano de 

2.ª classe; dois técnicos superiores de geografia de 2.ª classe; dois sociólogos de 

2.ª classe; um psicólogo de 2.ª classe e um técnico superior de design de 2.ª 

classe. 

d) Onze contratos de trabalho a termo resolutivo certo precedendo procedimento 

de selecção com seis auxiliares de serviços gerais, por seis meses e sem 

possibilidade de renovação; quatro auxiliares de serviços gerais, por três meses e 

sem possibilidade de renovação e um coveiro, por um ano e renovável. 

- Prestadores de serviços em regime de avença ou de tarefa 
Durante o período em análise terminaram alguns procedimentos de aquisição de 

serviços que se encontravam em curso, tendo sido celebrados os contratos de 

prestação de serviços que a seguir se indicam: um avençado para desenvolver 

tarefas ao nível dos programas associativos; um avençado para desenvolver 

tarefas ao nível do planeamento de actividades de enriquecimento curricular para 

o 1.º ciclo e um jurista. 

- Programas de inserção sócio-profissionais 

Durante o período em análise foi prestado às diversas unidades orgânicas o 

apoio técnico necessário à tramitação dos procedimentos de candidatura e de 

acompanhamento dos vários programas de inserção sócio-profissionais, bem 
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como organizados os processos individuais dos colaboradores que foram 

admitidos. 

Os colaboradores foram admitidos no âmbito da primeira edição do programa de 

estágios profissionais na Administração Local (PEPAL), do programa de 

actividades ocupacionais (POC) e de cumprimento de pena em regime aberto 

voltado para o exterior (RAVE), conforme a seguir se indica: 

- 9 estágios profissionais; 

- 68 trabalhadores titulares das prestações de desemprego e admitidos no âmbito 

dos projectos de actividades ocupacionais; 

- 8 reclusos de estabelecimentos prisionais a cumprir pena em regime aberto 

voltado para o exterior que, através do Instituto de Reinserção Social foram 

colocados nesta Câmara Municipal a desempenhar funções; 

- colocação de um arguido ao qual foi aplicada a pena de trabalho a favor da 

comunidade em substituição de multa. 

Procedeu-se à elaboração de vários processos de estágios curriculares, dos 

quais 3 tiveram início em 2007, nas áreas de conservação e restauro; psicologia 

social e da organizações e sociologia. 

Procedeu-se à elaboração, troca de correspondência, acompanhamento e 

orientação de 3 alunos da Escola EB2-3 D. Dinis, os quais são portadores de 

necessidades educativas especiais, pelo que foram colocados em diferentes 

Serviços desta Câmara Municipal através de protocolos celebrados e em regime 

de formação em contexto real de trabalho. 

 

Regresso de pessoal ao exercício de funções públicas 
Foram adoptadas as medidas destinadas a permitir o regresso da situação de 

licença sem vencimento de um engenheiro civil municipal, que findou o período 

de licença sem vencimento por noventa dias e de dois assistentes administrativos 

especialistas, que solicitaram o regresso antecipado da situação de licença sem 

vencimento por 90 dias. 

 

Modificações na relação jurídica de emprego público 

- Nomeações definitivas na carreira após estágio, promoções na carreira, 
nomeações em comissão de serviço e em regime de substituição, 
reposicionamentos e procedimentos de reclassificação profissional 
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Foram adoptadas as medidas necessárias e providenciadas as respectivas 

anotações nos processos individuais, em virtude da conclusão da tramitação de 

alguns procedimentos relativos a estágios para ingresso na carreira técnica 

superior, a promoções na carreira e a reclassificações profissionais. Desses 

procedimentos resultaram as modificações na relação jurídica de emprego público 

que a seguir se indicam: 

a) Sete nomeações definitivas, aceites sob a forma de posse, após a conclusão 

do procedimento de avaliação do estágio para ingresso na carreira técnica 

superior de dois engenheiros técnicos civis de 2.ª classe; um técnico superior de 

gestão e administração de 2.ª classe; um engenheiro mecânico de 2.ª classe; dois 

técnicos superiores de gestão de recursos humanos de 2.ª classe e um técnico 

superior de ergonomia de 2.ª classe. 

b) Duas nomeações em categoria superior na sequência de procedimento de 

concurso para promoção na carreira de um técnico profissional de biblioteca e 

documentação especialista e de um técnico superior de assuntos culturais de 1.ª 

classe. 

c) Três nomeações definitivas, na sequência de procedimentos de reclassificação 

profissional relativas a um assistente administrativo na carreira de técnico 

superior de gestão de recursos humanos de 2.ª classe, tendo a nomeação sido 

precedida da realização das funções inerentes à carreira técnica superior em 

comissão de serviço extraordinária; um técnico profissional de gestão de 

empresas na carreira de técnico superior de gestão de empresas de 2.ª classe e 

um cantoneiro de vias na carreira de operário – calceteiro. 

d) Promoção em categoria superior sem prévia sujeição a procedimento de 

concurso de acesso de um técnico superior jurista de 1.ª classe na categoria de 

técnico superior jurista principal, ao abrigo do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública.    

 
Renovações de Situações Temporalmente Definidas na Relação Jurídica de 
Emprego Público e na Relação com Prestadores de Serviços e Outros  
Nas situações de vínculo com duração temporalmente pré-definida no âmbito 

quer da relação jurídica de emprego, quer da relação com prestadores de 

serviços e outros colaboradores, a Divisão de Recursos Humanos acompanhou a 

tramitação procedimental relativa à prorrogação dessas situações, prestando as 

informações necessárias aos funcionários ou outros colaboradores, procedendo à 
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análise técnica das propostas de renovação (quer quanto ao cumprimento das 

determinações legais aplicáveis, quer quanto à verificação de conveniência e 

interesse para o funcionamento dos serviços) e adoptando as medidas 

adequadas ao cumprimento dos despachos da Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal proferidos em sentido favorável a tais renovações. Mais concretamente, 

foram elaboradas as minutas destes despachos e dos avisos para a respectiva 

publicitação, bem como efectuadas as correspondentes anotações nos processos 

individuais dos funcionários, trabalhadores ou outros colaboradores. 

No período em análise, verificaram-se as seguintes renovações das situações 

acima mencionadas: 

a) Renovação de sete nomeações em comissão de serviço para o exercício dos 

cargos dirigentes, nomeadamente do chefe da Divisão de Parques e Espaços 

Verdes; chefe da Divisão de Conservação de Vias e Obras de Arte; chefe da 

Divisão de Loteamentos; chefe da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais; chefe da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana; chefe da Divisão 

de Obras Particulares – Zona 1 e director do Departamento Administrativo e 

Financeiro. 

b) Renovação de cinquenta e seis contratos de trabalho a termo resolutivo certo, 

nomeadamente com um engenheiro técnico mecânico de 2.ª classe; dois técnicos 

profissionais de animação sociocultural; um técnico superior de arquitectura de 2.ª 

classe; um técnico superior de sociologia de 2.ª classe; um engenheiro civil de 2.ª 

classe; um engenheiro civil principal; um técnico profissional de administração de 

2.ª classe; um técnico superior de conservação e restauro no ramo da 

arqueologia da paisagem de 2.ª classe; um técnico superior de geografia no ramo 

da cartografia e sistemas de informação geográfica de 2.ª classe; três auxiliares 

administrativos; um técnico superior de conservação e restauro de 2.ª classe; oito 

auxiliares de serviços gerais; dezanove auxiliares de Acção Educativa; um 

engenheiro geógrafo de 2.ª classe; dois técnicos superiores de relações humanas 

e comunicação no trabalho de 2.ª classe; quatro arquitectos de 2.ª classe; um 

técnico superior de design de 2.ª classe; um condutor de máquinas pesadas e 

veículos especiais; 

- Um engenheiro florestal de 2.ª classe; um técnico superior de engenharia do 

ambiente; um técnico superior de gestão de empresas de 2.ª classe; um 

engenheiro do ambiente de 2.ª classe e dois técnicos superiores de gestão e 

administração pública de 2.ª classe. 
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c) Prorrogação do prazo de vigência de contratos de prestação de serviços em 

regime de avença celebrados com quatro juristas e três arquitectos. 

 

Ausência Prolongada do Serviço, Suspensão e Cessação Da Relação 
Jurídica de Emprego Público e de Vínculos Estabelecidos com Prestadores 
de Serviços e outros Colaboradores 
- Aposentação 
No ano de 2007 ocorreram as seguintes aposentações: um jardineiro principal; 

um chefe de divisão; um condutor de máquinas pesadas e veículos especiais; um 

encarregado de brigada dos serviços de limpeza; um pedreiro; um pintor principal; 

dois jardineiros operários; um cantoneiro de limpeza; quatro auxiliares 

administrativos; um técnico profissional de construção civil coordenador; um 

tractorista; dois auxiliares de serviços gerais; bombeiro de 2.ª classe; um 

encarregado do pessoal operário e um chefe de secção. 

- Transferência 
Durante o período em análise, foram executadas as tarefas relativas ao 

acompanhamento e à conclusão dos procedimentos de transferência para os 

quadros de pessoal de outras câmaras municipais de um técnico superior de 

património de 2.ª classe. 

- Licenças Sem Vencimento 
Ficaram em situação de licença sem vencimento seis funcionários, nos termos 

que a seguir se indicam:  

a) Com licença sem vencimento por noventa dias: dois assistentes administrativos 

especialistas; um fiel de mercados e feiras e um engenheiro civil municipal 

principal. 

b) Com licença sem vencimento de longa duração: um engenheiro civil de 1.ª 

classe e um técnico superior de assuntos culturais de 1.ª classe. 

- Exenorações 
Durante o período em análise, foram executadas as tarefas relativas ao pedido de 

exoneração de um Fiel de Mercados e Feiras, tendo sido efectuadas as 

respectivas anotações e comunicações. 

- Cessação de contratos de trabalho a termo resolutivo certo 
Os contratos cessaram pelas diversas modalidades previstas na Lei, nos termos 

que a seguir se indicam: 
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a) Revogação por mútuo acordo de dez contratos de trabalho a termo resolutivo 

certo celebrados com um engenheiro geológico de 2.ª classe; dois técnicos 

superiores de sociologia de 2.ª classe; um técnico superior de geografia de 2.ª 

classe; um técnico superior de planeamento regional e urbano de 2.ª classe; um 

técnico superior de língua portuguesa e línguas estrangeiras de 2.ª classe; um 

técnico superior de relações internacionais de 2.ª classe; um técnico superior de 

design de 2.ª classe; um técnico superior de desporto de 2.ª classe e dois 

técnicos profissionais de animação socio-cultural de 2.ª classe. 

b) Caducidade, por verificação do respectivo termo, de onze contratos de trabalho 

a termo resolutivo certo celebrados com dez auxiliares de serviços gerais e um 

técnico profissional de animação socio-cultural de 2.ª classe. 

- Cessação de contratos de prestação de serviços 
No ano de 2007 os contratos cessaram nos termos que a seguir se indicam: 

a) Cessação por mútuo acordo dos contratos de prestação de serviços em regime 

de avença celebrados com um engenheiro do ambiente e um licenciado em 

geografia. 

b) Cessação do contrato de prestação de serviços em regime de avença com o 

coordenador da protecção civil. 

c) Caducidade dos contratos de prestação de serviços em regime de avença 

relativamente a um avençado na área do planeamento de actividades de 

enriquecimento curricular do 1.º ciclo e um avençado a desenvolver tarefas no 

âmbito dos projectos museológicos. 

- Cessação de programas de inserção sócio-profissional 
Os programas cessaram nos termos que a seguir se indicam:  

a) Cessação do projecto de actividades ocupacionais de trabalhadores titulares 

das prestações de desemprego relativo a dezasseis auxiliares. 

b) Cessação do projecto de actividades ocupacionais de trabalhadores 

desempregados em situação de comprovada carência económica relativo a um 

auxiliar. 

c) Caducidade dos programas de estágios profissionais realizados por dois 

engenheiros do ambiente; um psicólogo social e das organizações e um 

arquitecto paisagista. 

d) Caducidade dos programas de cumprimento de pena em regime aberto voltado 

para o exterior relativos a oito reclusos.  
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Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) 
- Actividades da “POLIDIAGNÓSTICO, Centro Polivalente de Medicina e 
Diagnóstico, Ld.ª” 
Foi efectuado o acompanhamento aos técnicos de SHST da 

“POLIDIAGNÓSTICO, Centro Polivalente de Medicina e Diagnóstico, Ld.ª”, no 

decurso de seis visitas de auditoria, que abaixo se indicam, com o objectivo de 

identificar situações de risco particularmente graves para os colaboradores. 

-26 de Fevereiro, análise do ruído produzido pelo martelo pneumático utilizado 

em trabalhos no âmbito da Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de 

Arte; 

-21 de Maio, análise e avaliação do grau de contaminação microbiológica no 

espaço pertencente ao Arquivo; 

-18 de Outubro, análise das condições de segurança, higiene e saúde no trabalho 

na sala de apoio administrativo à Divisão de Parques e Espaços Verdes; 

-28 de Setembro, auditoria de segurança alimentar ao Bar da Câmara Municipal 

de Leiria; 

-18 de Outubro, auditoria de segurança alimentar ao Bar da Biblioteca Municipal; 

-14 de Dezembro, avaliação das condições de segurança, higiene e saúde no 

trabalho, em particular a qualidade do ar e a determinação dos níveis de 

iluminação. 

Os relatórios destas visitas foram levados ao conhecimento da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal, através de uma informação técnica na qual foram 

apresentadas propostas de adopção de medidas de correcção e minimização de 

riscos. 

- Acidentes em serviço 
Foram organizados 23 processos relativos a acidentes em serviço registados no 

período em análise. Procedeu-se igualmente à respectiva análise e à 

actualização de dados, de forma a avaliar o impacto das medidas correctivas que 

têm vindo a ser implementadas.  

 

- Medicina no trabalho 
Procedeu-se à organização dos processos relativos ao encaminhamento dos 

colaboradores para a realização dos exames a seguir indicados no âmbito do 

funcionamento da estrutura de medicina no trabalho, tendo sido abrangidos 477 

trabalhadores. 



 27

- Controlo de custos 

Ao longo do período em análise foi sendo feito o controlo dos custos relativos ao 

funcionamento da estrutura de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Foram remetidos à Divisão Financeira e de Prospectiva, Orçamento e 

Financiamento os elementos necessários à efectivação do pagamento das 

despesas realizadas que se contabilizaram no montante global de €52.601,07 

(cinquenta e dois mil seiscentos e um euros e sete cêntimos). 

Assiduidade 
Foram tratadas e inseridas no programa de controlo de assiduidade as 

respectivas justificações de ausências, férias e licenças remetidas pelos diversos 

serviços da Câmara e impressas mensalmente as folhas de assiduidade relativas 

aos funcionários, agentes e trabalhadores em regime de contrato a termo 

resolutivo, tendo as mesmas sido distribuídas pelos respectivos dirigentes para 

análise e informação relativamente às anomalias detectadas. 

Durante o mês de Novembro procedeu-se à actualização do programa de 

Controlo de Assiduidade, tendo sido introduzidos na nova versão do programa os 

dados relativos aos colaboradores da Câmara Municipal de Leiria necessários ao 

bom funcionamento do mesmo. Na sequência da instalação de uma unidade 

biométrica nas instalações do Departamento de Obras Municipais, que veio 

permitir a recolha de dados para efeitos de controlo da assiduidade por 

identificação da impressão digital em vez do tradicional cartão de ponto, 

procedeu-se à recolha e memorização das impressões digitais dos colaboradores 

daquele serviço, que já se encontram a utilizar a referida unidade. 

Ainda relativamente ao controlo da assiduidade, foi feito o controlo do trabalho 

extraordinário, nocturno, trabalho em dias de descanso e feriados e trabalho 

suplementar apresentado na Divisão de Recursos Humanos, tendo o mesmo sido 

comparado com o registo de assiduidade afim de detectar anomalias, tendo como 

finalidade evitar o processamento de trabalho que não esteja devidamente 

comprovado no registo de assiduidade.   

Foram analisados 31 pedidos de estatuto de trabalhador-estudante e 7 pedidos 

de alteração às condições em que anteriormente fora concedido. Foi efectuada a 

análise de diversas situações de desajustamento dos horários de trabalho 

praticados, quer por iniciativa dos funcionários, agentes e trabalhadores 

contratados a termo resolutivo, quer por iniciativa dos serviços, com vista a 
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auxiliar a tomada de decisão superior. Neste sentido, foram analisados quinze 

pedidos de alteração do horário de trabalho por iniciativa dos trabalhadores. 

Foram organizados vinte e sete processos referentes a pedidos de marcação de 

Junta Médica da A.D.S.E., nos termos da legislação que regulamenta as faltas 

por doença dos funcionários e agentes públicos, e dezasseis processos 

referentes a pedidos de Junta Médica da Caixa Geral de aposentações, para 

efeitos de determinação da incapacidade permanente na sequência de acidentes 

em serviço ou para efeitos de aposentação. 

- Faltas 
Na sequência dos procedimentos implementados com vista ao controlo da 

assiduidade foram processados 18.040 dias de ausência ao serviço (faltas): 

a) Faltas por casamento: 120 dias. 

b) Faltas por maternidade e paternidade: 1041 dias. 

c) Faltas por nascimento: 20 dias. 

d) Faltas por falecimento de familiar: 272 dias. 

e) Faltas por doença: 7.008 dias. 

f) Faltas por doença prolongada: 2.748 dias. 

g) Faltas por acidente em serviço: 848 dias. 

h) Faltas para assistência a familiares: 662 dias. 

i) Faltas ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante: 549 dias. 

j) Faltas por conta do período de férias: 2.384 dias. 

l) Faltas com perda de vencimento: 52 dias. 

m) Faltas pelo exercício do direito à greve: 247 dias. 

n) Faltas por actividade sindical: 16 dias. 

o) Faltas por outros motivos: 2.234 dias (neste tipo de faltas estão incluídas as 

ausências justificadas ao serviço por cumprimento de obrigações legais, pela 

presença em consultas médicas, por motivos não imputáveis ao funcionário, por 

participação nas tarefas relativas a actos eleitorais e por folgas ou dispensas de 

prestação de trabalho concedidas nos termos da lei). 

p) Faltas injustificadas: 102 dias.  

- Férias 
No que respeita ao exercício do direito a férias, foram realizadas as tarefas 

técnicas e administrativas destinadas a dar cumprimento ao disposto no artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (alterado), isto é, à elaboração dos 

mapas de férias das diversas unidades orgânicas. 
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Foi igualmente sendo controlado o gozo dos dias de férias, tendo sido 

processados 18.774 (dezoito mil setecentos e setenta e quatro) dias de férias. 

 

Abonos e Vencimentos 
Foram processados os vencimentos dos mais de 800 funcionários, agentes, 

trabalhadores contratados e colaboradores admitidos ao abrigo do Programa de 

Estágios Profissionais na Administração Local e do Programa Ocupacional para 

Carenciados e Subsidiados, bem como os abonos e restantes comparticipações 

devidos, nomeadamente ajudas de custo, compensações remuneratórias por 

trabalho extraordinário e em dias de descanso e feriados, ADSE, prestações 

familiares, bolsas de estágio e subsídios de transporte. 

Foi feito o controlo da prestação de trabalho extraordinário e em dias de 

descanso e feriados, de forma a dar devido andamento às imposições legais na 

matéria. 

- Trabalho extraordinário, nocturno e em dias de descanso semanal e 
feriados 
Foi efectuado o processamento das horas relativas à prestação de trabalho 

extraordinário, nocturno e em dias de descanso semanal e feriados, no total de 

45.295 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e cinco) horas, as quais se 

distribuem da forma a seguir indicada:  

a) 24.350 horas de trabalho extraordinário; 

b) 8.028 horas de trabalho nocturno; 

c) 6.309 horas de trabalho em dias de descanso complementar; 

d) 4.549 horas de trabalho em dias de descanso semanal; 

e) 2.058 horas de trabalho em dias de feriado.  

- Despesas com pessoal 
Foram realizadas as tarefas técnicas e administrativas relativas à tramitação dos 

procedimentos que culminaram com o processamento de €9.844.323,07 (nove 

milhões oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e três euros e sete 

cêntimos). 

Foram igualmente realizadas as tarefas técnicas e administrativas relativas à 

tramitação dos procedimentos que culminaram com o processamento de 

€801.690,59 (oitocentos e um mil seiscentos e noventa euros e cinquenta e nove 

cêntimos) relativos às seguintes prestações sociais: 
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- Abono de família: €109.075,97 (cento e nove mil e setenta e cinco euros e 

noventa e sete cêntimos); 

- Abono complementar a crianças e jovens deficientes: €8.731,18 (oito mil 

setecentos e trinta e um euros e dezoito cêntimos); 

- Subsídio de refeição: €683.883,44 (seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e 

oitenta e três euros e quarenta e quatro cêntimos); 
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CAPÍTULO III 
JURÍDICA  

 
Sector de Estudos e Consultoria Jurídica 
- Informações de carácter jurídico 
Neste âmbito foram prestadas quatrocentas e vinte e oito informações, sendo que 

algumas se revestiram de especial complexidade. Estas informações repartiram-

se pelas diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal. 

- Apoio técnico-jurídico 
Neste âmbito foram prestados todos os esclarecimentos solicitados, nos mais 

diversos domínios, pelos membros do Executivo Camarário. Foram, ainda, 

concedidos, diariamente, informações e esclarecimentos escritos, via correio 

electrónico interno e orais, em resposta às mais diversas e permanentes 

solicitações e dúvidas colocadas pelos vários serviços da Câmara Municipal de 

Leiria. Foi, também, prestado apoio administrativo especializado, nomeadamente 

através de pesquisa, organização e fornecimento de legislação, bibliografia e 

jurisprudência. 

Os serviços da Divisão Jurídica elaboraram 113 actos administrativos (despachos 

e deliberações); 109 ofícios (com exclusão dos inerentes à organização dos 

processos para envio a entidades exteriores ao Município de Leiria); 4 certidões; 

3 editais; 6 declarações; 3 acordos; 3 actas; 2 autos de notícia; 29 contratos; 22 

protocolos; 1 aviso de publicitação; 2 concursos e 2 requerimentos. 

Foi, ainda, dispensado apoio técnico-jurídico, sempre que solicitado, aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e aos órgãos das Freguesias 

do Concelho de Leiria. 

O atendimento de munícipes e seus representantes foi igualmente uma constante 

no dia-a-dia dos serviços da Divisão Jurídica, com o que se pretendeu esclarecer 

as dúvidas e questões por eles colocadas, bem como aproximar a administração 

dos seus administrados, objectivos estes que consideramos terem sido 

plenamente alcançados. 

Também foi concedida colaboração na organização e estudo de processos para 

envio a entidades exteriores ao Município de Leiria, designadamente ao Tribunal 

Judicial da Comarca de Leiria, ao Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra e 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 
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- Regulamentos Municipais 
Foi elaborado o Regulamento do Conselho Municipal da Actividade Física. 

Concluíram-se também o Regulamento Municipal para a Gestão das Habitações 

Sociais propriedade do Município de Leiria, o Regulamento da Venda Ambulante 

e o Regulamento da Lagoa da Ervideira. 

- Procedimento disciplinar 
Neste domínio de actividade, foram instaurados durante o ano de 2007, oito 

processos disciplinares e dois processo de averiguações. 

Foram concluídos quatro processos disciplinares e dois processos de 

averiguações e praticados actos instrutórios num processo disciplinar. 

- Sector do Contencioso 
Neste âmbito foi efectuado o acompanhamento de todos os processos do 

contencioso administrativo da Câmara Municipal de Leiria, assim como prestado 

todo o apoio técnico-jurídico e administrativo necessário ao normal andamento 

dos mesmos, quer a pedido superior, quer por solicitação da advogada 

mandatada para patrocinar nas competentes instâncias jurisdicionais, o Município 

de Leiria, os seus órgãos e respectivos titulares. 

- Sector de Contra-Ordenações 
De 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007, foram iniciados mil, 

quinhentos e um processos de contra-ordenação.  

No mesmo período, foram praticados actos instrutórios em dois mil, cento e vinte 

e oito processos de contra-ordenação. Foram notificados da decisão mil e 

dezanove arguidos de processos de contra-ordenação. 

Foram impugnados vinte e cinco processos de contra-ordenação e enviados para 

execução setenta e cinco processos. 

Para os Serviços do Ministério de Público foram enviados seis processos de 

contra-ordenação pela prática de crime de desobediência (desrespeito ao 

embargo) e quatro processos de contra-ordenação pela prática de crime de falsas 

declarações. 

Foram pagas as coimas em quatrocentos e sessenta e três dos processos já 

decididos. 

Encontram-se a pagamento setenta e cinco processos de contra-ordenação. 

Existem sessenta e cinco arguidos de processos de contra-ordenação a proceder 

ao pagamento da coima aplicada em prestações. 
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CAPÍTULO IV 
EDUCAÇÃO E ENSINO 

 

No domínio da Educação continuou-se a assistir a profundas alterações da 

política educativa com reflexos no trabalho desenvolvido no Município de Leiria. 

Este facto conduziu à necessidade de adaptação constante às novas realidades, 

mantendo-se, no entanto, como fio condutor o trabalho em rede da Unidade 

Orgânica (Divisão de Acção Educativa Municipal, Divisão de Planeamento e 

Gestão Educativa e Secção de Apoio Administrativo ao departamento de 

Educação e Acção Social), cujas grandes áreas de intervenção educativa são as 

seguintes: planeamento e intervenção educativos; qualificação do parque escolar 

e serviços auxiliares de ensino. 

 
Planeamento e Intervenção Educativos 
- Execução do Plano/Distribuição por áreas de Gestão e Acção Educativa 
Mantendo a prática dos anos anteriores, deu-se continuidade ao trabalho 

articulado com os Serviços Financeiros, com a criação de mecanismos de 

acompanhamento e controlo da execução do Plano de Actividades.  

O quadro permite retratar o trabalho realizado em cada área de intervenção, no 

que se refere à percentagem de investimentos pelas grandes áreas da gestão e 

acção educativa do Município. 
 

Áreas de Intervenção Educativa 2007 (% Investimentos) 

Área  % Investimento Total 
Requalificação do Parque Escolar 26% 
Mobiliário, Equipamento e Material Didáctico 5% 
Acção Educativa Municipal 1) 20% 
Acção Social Escolar 27% 
Transportes Escolares 21% 
Outros 1% 
1) De referir que no âmbito da Acção Educativa Municipal, 83% é referente ao Programa de 
Generalização do Inglês e outras Actividades de Enriquecimento. 

 
- Carta Educativa 
Numa primeira fase, a Carta Educativa de Leiria foi elaborada no âmbito da 

Associação de Municípios da Alta Estremadura. Posteriormente, cada Município 

definiu as propostas de reordenamento, resultantes do processo de diagnóstico 

previamente efectuado, com o objectivo de melhorar as estruturas educativas e 

optimizar os recursos de cada território. Poderemos resumir o Plano Estratégico 

da mesma em dois grandes eixos orientadores. Definiu-se como primeira 
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prioridade resolver o problema dos desdobramentos de horário (com especial 

incidência na zona urbana) e das instalações de carácter provisório (de que é 

exemplo o Pré-Escolar Marrazes, Carreira, Moita da Roda, etc.). Como segunda 

prioridade, combater a dispersão geográfica de edifícios escolares com 

frequência reduzida, promovendo a concentração de recursos, na lógica dos 

Centros Escolares. 

A Carta Educativa de Leiria foi homologada pela Sra. Ministra da Educação, em 

29 de Maio de 2007.  

- Conselho Municipal de Educação 
O Conselho Municipal de Educação é uma instância de coordenação e consulta, 

que tem por objectivo promover a coordenação da política educativa, articulando 

a intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais, analisando e 

acompanhando o funcionamento do sistema, propondo acções consideradas 

adequadas ao desenvolvimento de padrões de eficiência e de eficácia do mesmo.  

Em 2007, o Conselho Municipal de Educação reuniu duas vezes para analisar e 

aprovar a proposta de Carta Educativa e para definir uma estratégia de 

Monitorização da Carta Educativa. Nesta reunião entendeu o Conselho incluir a 

problemática do Insucesso Escolar e a questão da Acção Social Escolar. 
- Processo de Reordenamento da Rede Escolar 
Relativamente ao processo de reordenamento da rede escolar, com a necessária 

criação de condições de funcionamento (transportes, refeições, reforço em 

relação ao apetrechamento, entre outros) das 14 escolas propostas pela DREC, 

houve lugar à suspensão de 10. De realçar que, face às justificações 

apresentadas pelo Município, foi protelada a decisão em relação às EB1’s das 

Freguesias do Coimbrão e dos Milagres, por estar prevista a construção de 

Centros Educativos, a EB1 de Souto de Baixo (Santa Eufémia) que há vários 

anos funciona em articulação com a EB1 de Souto de Cima (Caranguejeira), 

como um único pólo educativo e, ainda, a EB1 de Campo Amarelo (Pousos), por 

se aguardar a conclusão da EB1 de Touria (Pousos), escola de acolhimento.  

Apesar dos esforços do Município, permaneceram 8 escolas, ou seja, 51 turmas 

em desdobramento de horário (em 2005/2006 eram 16 escolas e 79 turmas). 

Conseguiu-se, no entanto, resolver as situações de “lugar único”, considerando 

que a EB1 Campo Amarelo (Pousos) aguarda a conclusão da EB1 da Touria 

(Pousos) e EB1 da Alcaidaria (Milagres) aguarda o Centro Escolar de Milagres. 
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Salienta-se, também, o facto de na zona urbana a EB1 da Guimarota (Leiria) e a 

EB1 Amarela (Leiria) passarem a horário normal. 

O Processo de Reordenamento da Rede Escolar envolveu os parceiros 

educativos e as estruturas do Ministério da Educação, tendo em conta as linhas 

orientadoras da Carta Educativa. 

- Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo e Pré-
Escolar 
Foram propostas a candidatura 16 intervenções consideradas prioritárias: JI 

Guimarota, Centro Escolar da Moita da Roda, Centro Escolar Rainha Santa Isabel 

(E. B. 1, 2, 3), JI Carreira, JI Marrazes com 6 salas, Centro Escolar José Saraiva 

(E. B. 1), Centro Escolar da Bajouca (EB 1/JI), EB1 Carvide, Centro Escolar Dr. 

Correia Mateus (E. B. 1), Centro Escolar de Monte Redondo (EB1/JI), Centro 

Escolar do Coimbrão (EB1/JI), EB1 Arrabal, EB1 Touria, EB1 Gândara dos 

Olivais, Centro Escolar Maceira Lis (EB1/JI). 

 
Requalificação do Parque Escolar 
- Construção, reparação e beneficiação de Edifícios  
Para dar resposta a situações relacionadas com segurança dos edifícios, falta de 

espaços para actividades de enriquecimento curricular, apoio sócio-familiar e 

reordenamento da rede escolar, importa referir a conclusão das obras de 

remodelação e ampliação nas seguintes escolas: EB1 e JI da Barosa, JI da Boa 

Vista, JI de Monte Real, JI da Magueigia e Vale Sumo (Santa Catarina da Serra), 

EB1 Barracão (Colmeias), EB1 de Monte Redondo e Bajouca (cantina).  

Atendendo à suspensão de EB1’s apontadas anteriormente, foram criadas as 

condições necessárias para o bom funcionamento das escolas de acolhimento, a 

saber: Fonte Cova (escola de acolhimento - EB1 Sismaria de Monte Redondo), 

EB1 Bouça de Lá (escola de acolhimento - EB1 Vale da Bajouca), EB1 Casal 

Novo de Monte Redondo (escola de acolhimento - EB1 Lavegadas), EB1 

Apariços (escola de acolhimento - Pólo Souto de Baixo/Souto de Cima), EB1 

Feijão (escola de acolhimento - EB1 Raposeira), EB1 Santa Margarida (escola de 

acolhimento - EB1 Memória), EB1 Barreiro (escola de acolhimento - EBI 

Colmeias), EB1 Vale Salgueiro (escola de acolhimento - EB1 Maceirinha e/ou 

EB1 Costas), EB1 Alcogulhe (escola de acolhimento - EB1 Vale do Horto), EB1 

Famalicão (escola de acolhimento - EB1 Reixida). 
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Paralelamente, em articulação com a Divisão de Conservação Equipamentos Vias 

e Obras Arte (DCEVOA), foram realizadas pequenas intervenções, no âmbito da 

manutenção e requalificação dos espaços educativos.  

Ao nível dos arranjos exteriores foram dados importantes passos em 2007 com a 

envolvência dos parceiros locais, destacando-se o contributo dos pais.  

Relativamente à manutenção dos equipamentos informáticos, importa destacar o 

apoio sistemático assegurado por um técnico da Divisão de Modernização 

Administrativa e Tecnológica. 

No âmbito do protocolo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia - 

manutenção e conservação de edifícios, (à excepção de Pousos) foi introduzido 

um reforço da verba a atribuir a cada Freguesia, consoante o tipo de aquecimento 

instalado nas escolas, consequência do aumento acentuado dos combustíveis 

(gasóleo). As verbas envolvidas foram de €178.030,00.  

Considerando as competências próprias na educação, e atendendo à vasta rede 

escolar do concelho, foi necessário redefinir os critérios de apoio 

(estabelecimento de ensino) em função das necessidades de funcionamento. 

Deste modo, foi deliberado a transferência de verbas para os agrupamentos de 

escolas no montante de €80.220,00.  

- Mobiliário e Equipamento  
Deu-se relevo ao estudo dos espaços escolares com o objectivo de caracterizar e 

avaliar o mobiliário e equipamento existentes em cada escola e propor o 

reapetrechamento em função das necessidades efectivas. Foram caracterizados 

60 edifícios escolares, alguns deles integrados (JI/EB1/EBI), através do 

preenchimento de uma ficha-tipo pelo técnico responsável que se deslocou aos 

respectivos locais. Procedeu-se, portanto, ao levantamento de dados ao nível dos 

equipamentos, mobiliário, material de apoio, espaço de jogo e recreio, incluindo o 

seu estado de conservação. Os dados recolhidos foram lançados em base de 

dados. 

- Material didáctico/pedagógico  
Baseado no levantamento de necessidades já realizado em 2006, foram 

apetrechadas 31 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 8 Jardins-de-infância 

com material didáctico/pedagógico nas áreas das Ciências, Matemática e Estudo 

do Meio.  

 - Equipamento Diverso 
Atendeu-se às necessidades de equipamento diverso em 19 espaços educativos. 
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É de destacar o volume crescente de pedidos de manutenção/reparação de 

equipamentos de apoio diverso, dos quais se indica essencialmente: 

audiovisuais, electrodomésticos, informática, segurança (extintores de incêndio, 

alarmes, instalação eléctrica). Apesar de não estarem contemplados no Protocolo 

de Manutenção, algumas Juntas de Freguesia procuraram resolver as situações 

mais prementes.  

 
Serviços Auxiliares de Ensino 
- Acção Social Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar Apoio a 
alunos carenciados 
O processo de caracterização, diagnóstico e avaliação das condições sócio -

económicas dos alunos do 1.º CEB e Pré-escolar, encontra-se consolidado, em 

estreita colaboração com os parceiros educativos (Juntas de Freguesia, 

Associações de pais, professores e comunidade em geral) que assumem, hoje, 

um papel relevante e consciente na identificação das famílias socialmente 

desfavorecidas.  

Em 2007, identificaram-se 186 agregados familiares com grandes 

constrangimentos económico-sociais, com maior incidência para as freguesias de 

Marrazes e Leiria. Como se demonstra na tabela seguinte, o número de 

candidaturas a subsídio tem vindo a reduzir: 
Candidaturas Acção Social Escolar 

            2004/2005           2005/2006            2006/2007   2007/2008 

Candidaturas              1969             1536              1429      1378 

Escalão A               745              740               689        647 

Escalão B               326              301               290        309 

Excluídos               898              495               441         417 
 

Quanto aos auxílios económicos, foram atribuídos subsídios para aquisição de 

livros e material escolar a 647 alunos do Escalão A e 309 Escalão B, no valor de 

€38.070,00. 

- Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar  
Verificou-se a adesão de mais 3 Jardins-de-infância: Arnal, A-do-Barbas 

(Maceira) e Guimarota (Leiria), traduzindo-se numa taxa de cobertura de 100%. 

Por não possuírem as condições físicas adequadas nos próprios jardins para a 

implementação da componente de apoio à família, recorreu-se a parceria público-

privada (em função de uma gestão equitativa e complementar dos recursos 
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locais), nos seguintes locais: JI de Amor, JI Barreiros, JI de Maceira Lis, JI A-do-

Barbas, JI Arnal, JI de Cavalinhos, JI Pocariça. 

O JI de Carreira assegura esta componente em instalações da Junta de 

Freguesia. 
 

Taxa de Cobertura do Apoio Social - Pré-Escolar 
Ano lectivo 

 
N.º Jardins Taxa 

Cobertura 
N.º Crianças Apoio Financeiro 

2004/05 62 88,57% 1.560 €737.681,68 

2005/06 63 88,73% 1.593 €687.495,61 
2006/2007 67 95,71% 1.784 €895.327,41 

2007/2008 70 100% 1.626 €1.149.146,84 

 
 
- Programa de Serviço de Refeições do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
No desenvolvimento do programa de generalização do fornecimento de refeições 

aos alunos do 1.º ciclo, o Município celebrou acordos de colaboração com os 

agrupamentos de escolas e com as entidades gestoras dos programas: 

Freguesias, Associações de Pais e IPSS ou de utilidade pública.  

Beneficiaram do programa 3.453 alunos, tendo sido servidas 581.094 refeições e 

transferida a verba de €881.589,74 para as respectivas entidades gestoras. Por 

outro lado, em termos de receita, de acordo com contrato programa, a DREC 

transferiu para os cofres do Município a verba de €264.532,60. 

- Componente de Apoio à Família – CAF 
Considerando o novo programa de apoio à família “Programa de Generalização 

do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular” para o 1.º ciclo do 

ensino básico, esta rúbrica tendeu a diminuir, nomeadamente no que se refere à 

transferência de verbas para entidades parceiras.  

- Bolsas de estudo para o ensino superior 
Atribuíram-se bolsas a 21 alunos, no valor de €1.000,00 cada a alunos do 

concelho que foram estudar para fora. 

Relativamente às bolsas do ISLA (apoio a alunos do concelho a estudar naquela 

instituição) deram entrada 20 candidaturas, tendo sido contemplados 10 alunos. 

O valor da bolsa traduz-se na isenção da inscrição anual e propinas mensais. 

- Programa de Generalização do Inglês e Outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular – AEC’s 
O Município disponibilizou-se, pelo segundo ano consecutivo, para assegurar o 

Programa de Generalização do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento 
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Curricular – AEC’s. Partindo da experiência de 2006, foi opção estabelecer 

sempre que possível Acordos de Colaboração com instituições, mantendo 

complementarmente o recurso à contracção de empresas através de concursos. 

O desenvolvimento do programa tem-se mostrado bastante complexo, 

nomeadamente ao nível de contratação de docentes, elaboração e 

compatibilização dos horários das AEC’s (professores com número reduzido de 

tempos por semana), necessidade de espaços complementares (caso das 

escolas/turmas em desdobramento), dificuldade de articulação dos transportes 

dos alunos e falta de recursos humanos para o acompanhamento dos mesmos. 

No ano lectivo de 2006/2007 a comparticipação financeira da DREC foi de 

€1.151.925,00. Para este programa, no mesmo ano lectivo o valor total das 

despesas (incluindo, pagamento às entidade, protocolos, transportes, gestão do 

programa) foi de €1.185.463,73. O valor suportado pelo município foi de 

€33.538,73.  

Para o ano lectivo de 2007/2008, e de acordo com a candidatura aprovada, foi 

celebrada uma adenda ao contrato programa com a Direcção Regional de 

Educação do Centro, estabelecendo na modalidade de comparticipação 

financeira para o ano lectivo de 2007/2008, um apoio de €1.171.250,00 que 

procura fazer face às despesas com os recursos humanos (professores), 

materiais, instalações, transportes e outros. 

- Transportes Escolares  
No concelho de Leiria são transportados, por ano lectivo, cerca de 6000 alunos 

(circuitos regulares e circuitos especiais). 

 
Alunos beneficiários de transporte escolares 

 Ano lectivo 2006- 2007 Ano lectivo 2007-2008 
N.º circuitos especiais 39 34 
N.º alunos beneficiários dos 
transportes escolares 

5823 5551 

Escolas receptoras (concelho) 17 17 
Escolas receptoras (fora do concelho) 18 19 
N.º alunos que frequentam escolas fora 
do concelho 

855 784 

 
Com a suspensão de escolas e a reorganização da rede escolar, observa-se um 

aumento do número de alunos do 1.º ciclo a beneficiar do transporte escolar. No 

ano em apreço, a verba destinada a transportes escolares foi de €1.592.267,28. 

 
Programas e Iniciativas de Carácter Educativo  
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- Agenda Pedagógica 2007/2008 
Em Outubro de 2007 foi lançada em suporte digital a Agenda Pedagógica 2007-

2008, que visa divulgar junto da comunidade educativa, de forma articulada e 

global, os projectos de Animação Pedagógica, desenvolvidos pelos diversos 

sectores da CML (Educação, Cultura, Biblioteca, Juventude, Ambiente), bem 

como por outras entidades locais, em parceria com a CML.  

- Festival de Teatro Juvenil 
A 13.ª edição do Festival de Teatro Juvenil, integrado no programa “Teatro em 

Leiria”, decorreu de 16 de Abril a 18 de Maio. Esta edição contou com a 

participação de 14 escolas do concelho e 1 escola do concelho da Marinha 

Grande (2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Profissional 

e Ensino Superior), que levaram à cena 19 espectáculos, aos quais assistiram 

2762 espectadores. 

- Projecto “Trocar por Miúdos” – Assembleia de Pequenos e Deputados 
A 7.ª edição do Projecto “Trocar por Miúdos” no âmbito das comemorações Dia 

Mundial da Criança (1 de Junho), culminou com a realização da “Assembleia 

Pequenos e Deputados” (parceria com a Assembleia Municipal de Leiria). Na 

edição de 2007, foram abordados os temas: “Educação para a cidadania/ 

valores”, “Escola e Família”, Ambiente” e “Crescer em Segurança”. O programa 

incluiu igualmente sessões de cinema, actividades de animação realizadas no 

Parque da Cidade por diversas entidades parceiras e o tradicional almoço (cerca 

de 810 crianças e 21 professores). Complementarmente, 4 alunos, em 

representação dos “Pequenos e Deputados”, participaram num programa de 

Rádio promovido pela Central FM, onde apresentaram as principais conclusões 

da “Assembleia Pequenos e Deputados”.  

- Projecto “Aldeia de Natal” 
De 1 a 23 de Dezembro decorreu a tradicional “Aldeia de Natal”, projecto de 

referência não só local como regional e nacional. Este ano, foram contabilizados 

cerca de 25 mil visitantes atraídos pela oferta das Casas Temáticas, da Casa da 

Solidariedade e dos espaços de animação permanente. Também os passeios 

pela cidade a bordo do “Comboio de Natal” e as actividades pontuais de 

animação presentearam diariamente, durante três semanas, a cidade de Leiria 

com muita animação, ateliers pedagógicos, jogos e brincadeiras, para 

entretenimento e alegria de crianças e seus familiares, que nos visitaram de norte 

a sul do País, na época natalícia. 
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Subjacente a este projecto, destaca-se o conceito de Cidade Educadora, segundo 

o qual a cidade deve ser encarada como um espaço formativo, de acesso à 

cultura e ao conhecimento, mobilizando para tal os diversos agentes locais 

(entidades públicas, associativismo, empresas, etc.) Salienta-se, assim, o 

envolvimento de 14 serviços municipais e de 92 entidades externas, locais e 

nacionais na organização deste evento. Entre estes, encontram-se também as 

empresas patrocinadoras que, ao abrigo da Lei do Mecenato, contribuíram com 

cerca de €15.830,00. 

Por fim, será de salientar que, em resultado de uma candidatura apresentada 

pela CML, o projecto contou com o apoio financeiro do PRIME – Programa de 

Incentivos à Modernização da Economia, que suportou, em termos genéricos, 

75% do valor das despesas consideradas elegíveis (€65.176,20), cabendo à CML 

o pagamento dos restantes 25% destas despesas efectuadas no âmbito da 

candidatura, bem como assegurar outros custos considerados não elegíveis pelo 

PRIME, num valor total de 44.752,22. 

- Projecto “Experimenta: Ciência para Todos” 
À semelhança dos anos anteriores, decorreu de Fevereiro a Junho de 2007, o 

projecto “Experimenta: Ciência para Todos”, promovido em parceria com a Escola 

Secundária Domingos Sequeira, proporcionando o acesso dos alunos do 1.º ciclo 

do Ensino Básico ao ensino experimental das ciências. Nesta edição foram 

realizadas 7 sessões, nas quais participaram 141 alunos de cinco Escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas D. Dinis. Neste âmbito, foi 

atribuído um apoio à Escola Secundária Domingos Sequeira no valor de €750,00.  

- Projecto “Quero Viver em Segurança” 
Com a finalidade de promover a educação para a segurança, desenvolveu-se, em 

parceria com a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira – Gabinete de Socorro 

Primário, o projecto “Quero Viver em Segurança”, sendo de destacar as acções 

de sensibilização para docentes, pessoal auxiliar, pais e encarregados de 

educação, desenvolvidas em 8 Jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas 

José Saraiva, num total de 301 alunos. Foram igualmente levadas a efeito as 

sessões “Animação no Hospital: À Procura de um Sorriso” (na Pediatria do 

Hospital Santo André Hospital) com objectivo de alertar as famílias para 

problemáticas tais como: segurança em casa; brinquedos seguros; segurança 

rodoviária; transporte seguro de crianças; segurança na praia.  
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 Neste âmbito, foi concedido um subsídio de €900,00 à Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira para apoio às actividades.  

- Projecto “Os Malmequeres” 
A Ludoteca “Os Malmequeres”, conforme Acordo de Colaboração, promoveu as 

seguintes actividades: Ludoteca Itinerante (apoio às Actividades de Apoio à 

Família), Julho com Malmequeres, Abril Juvenil (Fazer um Brinquedo em 

Madeira”), Dia Mundial da Criança, Aldeia de Natal. 

Esta instituição recebeu, para o desenvolvimento das actividades, um apoio de 

€8.000,00. Será de salientar que a instituição “Os Malmequeres” foi distinguida 

em 2007, Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades, pelo trabalho 

desenvolvido no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado com o Município de 

Leiria.  

- Projecto “Animação no Hospital: À conquista de um Sorriso” 
No contexto do projecto “Animação no Hospital: À Conquista de um Sorriso”, para 

além das actividades já mencionadas, foram realizadas outras acções, 

nomeadamente a Animação do Conto (“Animação da Bruxinha” – dinamizado 

pelo semanário “Região de Leiria”), a “Semana da Fantasia na Pediatria”, 

integrada nas comemorações do Carnaval e “O Dia da Criança na Pediatria” 

(dinamizadas pela Divisão da Acção Educativa Municipal).  

- Projecto MUS-E 
O Projecto MUS-E, da responsabilidade da Fundação Internacional Yehudi 

Menuhin, coordenado a nível nacional pela Associação Menuhin Portugal, que 

decorre em Leiria desde 1998, contemplou as 9 turmas da Escola do 1.º CEB de 

Marrazes e as 8 turmas da Escola do 1º CEB da Quinta do Alçada. No âmbito do 

Acordo de Colaboração, foi deliberado custear 50% dos custos do programa, 

atribuindo um subsídio à Associação Menuhin Portugal, no montante de 

€14.967,50.  

Atendendo ao novo contexto da comunidade educativa, entendeu a CML 

denunciar o Acordo do Colaboração existente. Assim, para o ano lectivo 2007-

2008, foi atribuído um apoio no valor de €3.000. 

- Leiria Cidade Educadora  
No contexto do programa “Leiria: Município Educador”, para além da realização 

de várias acções já mencionadas, destaca-se a participação no Boletim da Rede 

Portuguesa de Cidades Educadoras (notícias e agenda de eventos), a presença 

no II Congresso Nacional de Cidades Educadoras (25 e 26 de Outubro, Santa M.ª 
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da Feira) e na Assembleia-geral da AICE – Associação Internacional de Cidades 

Educadoras (16 de Novembro, Lisboa).  

- Programa de Apoio às Associações de Pais  
O movimento associativo de pais tem crescido no concelho de Leiria. Através do 

Apoio ao Desenvolvimento de Actividades, o Município reconhece o papel de 

complementaridade das Associações de Pais face às actividades desenvolvidas 

nas escolas. No ano lectivo 2006/2007, mereceram apoio 19 projectos de 

intervenção nas comunidades educativas (arranjos exteriores, embelezamento de 

espaços, actividades complementares...), num total de €9.750,00. 

 
Outros 
Para além das actividades desenvolvidas, dado o reconhecido interesse para o 

Município, foram ainda apoiados os seguintes projectos e iniciativas: VI Fórum da 

Matemática, organizado pelo Núcleo Regional de Leiria da Associação de 

Professores de Matemática (€1.000,00); actividades de Educação Extra-Escolar 

em Casal dos Claros (€450,00); Centro de Apoio ao Ensino Superior 

(€990,00+IVA); EB1 Paulo VI – Centro Paroquial Paulo VI (€3.000,00); Projecto 

“Os Malmequeres” (€8.000,00); Plano para a eliminação da exploração do 

trabalho infantil – PEETI/PIEF (transporte dos alunos); Associação de 

Melhoramentos e Bem-estar da Memória – apoio na aquisição de viatura para 

transporte de alunos e serviço de refeições (€8.000,00). 
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CAPÍTULO V 
CULTURA 

 
Animação Cultural 
-Música em família 
Em 2007 realizaram-se 6 concertos do “Música em Família”. Assim, nos primeiros 

domingos de cada mês, o Teatro Miguel Franco ofereceu uma sessão musical 

para crianças acompanhadas por pais, avós ou outros familiares. Com uma 

duração de 60 minutos, cada sessão teve um tema musical, a participação de um 

ou dois instrumentistas profissionais, bem como algumas classes de crianças. 

Com apresentação de Paulo Lameiro, visto tratar-se de uma parceria com a 

SAMP, o “Música em Família” permitiu um conjunto muito diversificado de 

vivências musicais, convidando pais e crianças a experimentar alguns 

instrumentos, ou mesmo aprender os conceitos elementares da direcção musical, 

podendo mesmo dirigir uma orquestra. O último programa deste projecto revestiu-

se de um cariz muito especial pois contou com a actuação dos deficientes 

mentais internados no pólo dos Andrinos do Hospital de Santo André. 

- Concerto de Ano Novo 
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, ofereceu-se à 

população um Concerto de Ano Novo, realizado no Teatro Miguel Franco, no dia 

1 de Janeiro de 2007. 

Atendendo ao êxito dos anos anteriores solicitou-se à Sociedade Artística Musical 

dos Pousos a realização do mesmo. 

- Concerto da Páscoa  
O Concerto, organizado pela Câmara Municipal, Paróquia de Leiria e Coros da 

Cidade, decorreu no dia 26 de Março na Sé Catedral de Leiria. 

- Dia Mundial da Dança 
Realizou-se no dia 29 de Abril, no Teatro José Lúcio da Silva, mais uma edição 

da Comemoração do Dia Mundial da Dança, que contou com a participação das 

seguintes escolas/grupos – Orfeão de Leiria, Cercilei, Anarella Academia de 

Ballet, Studio K, Academia de Cultura e Cooperação, Dançarte, Escola de Dança 

Clara Leão, Académico de Leiria e Ateneu de Leiria. 

Ainda integrado no Dia Mundial da Dança, realizou-se no Teatro Miguel Franco, 

um espectáculo de dança “Doc 10” pelo bailarino leiriense (residente nos Estados 

Unidos) Paulo Henrique. 
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- Desfile Etnográfico 
Teve lugar, no dia 20 de Maio o Desfile Etnográfico com a participação de 25 

Ranchos do Concelho de Leiria. Para além do desfile, realizou-se uma feira de 

produtos regionais no Marachão. 

- Festival de Folclore  
Realizou-se no dia 10 de Junho, no Jardim Luís de Camões, o Festival de 

Folclore Cidade de Leiria, que contou com a presença de 3 Ranchos de fora do 

Concelho para além do anfitrião e co-organizador Rancho da Região de Leiria.  

- Praça Viva 
Decorreu durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, a habitual animação de 

verão Praça Viva, com a realização de 20 espectáculos, entre música cinema, 

teatro e circo, e com a assistência de 4.000 espectadores. 

- Festival de Jazz da Alta Estremadura 
Entre 29 de Setembro e 7 de Outubro decorreu mais uma edição do Festival de 

Jazz da Alta Estremadura, com concertos repartidos entre as cidades de Leiria e 

Marinha Grande. Este Festival é uma iniciativa conjunta das Câmaras Municipais 

de Leiria e Marinha Grande e da Associação Desenvolvimento e Cooperação 

Atlântida, com sede na Marinha Grande. 

Tal como nas edições anteriores, a linha de orientação deste Festival assentou 

em três aspectos principais: programação nacional, internacional e formação de 

jovens músicos.  

- XI Encontro de Grupos de Música Popular 
Em co-produção com o Leiricanta – Grupo de Música Popular do Ateneu 

Desportivo de Leiria e à semelhança dos anos anteriores realizou-se no 

Marachão – integrado na Semana da Gastronomia, o “XI Encontro de Grupos de 

Música Popular”, que contou com a participação dos Grupos “Tradições”, “Pinhal 

d’El Rei”, “Choro da Nora”, todos de Leiria, para além do grupo anfitrião. 

- Concerto de Natal  
Realização, na Sé de Leiria, no dia 17 de Dezembro, do Concerto de Natal pelos 

Coros da Cidade. A Câmara Municipal de Leiria apoiou o evento com a 

decoração da Sé, execução gráfica, impressão e divulgação de cartazes e 

programas e com a atribuição de um subsídio. 

- Animação de Mercado de Sant’Ana – Centro Cultural 
Este foi o quarto ano de actividade do Mercado de Sant’Ana Centro Cultural e 

mais especificamente do Teatro Miguel Franco. Tiveram lugar acções de 
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animação em diversas áreas e sessões de cinema da responsabilidade do Teatro 

José Lúcio da Silva.  

O mês de Novembro foi dedicado ao público infantil a quem se ofereceu um 

conjunto de espectáculos e de actividades (marionetas e formas animadas). Os 

espectáculos, exposição e ateliers decorreram no Teatro José Lúcio da Silva e no 

Teatro Miguel Franco. O Teatro Miguel Franco apresentou um total de 136 

espectáculos destinados a um total de 11458 espectadores. 

De salientar, no ano em apreço, um decréscimo de cerca de 30% no número de 

espectadores, devido à reabertura do Teatro José Lúcio da Silva com uma forte 

programação em 2007, mas com um aumento significativo nos espectáculos 

Infanto-Juvenis. 

- Associativismo 
De acordo com os protocolos estabelecidos com as várias entidades culturais do 

concelho, foram atribuídos os subsídios constantes da lista abaixo, como forma 

de apoio ao funcionamento e manutenção das actividades e também para 

investimento em obras/ equipamento. Foi prestado apoio na logística para 

eventos por eles organizados, nomeadamente cedências de materiais e oferta de 

lembranças. 

 Subsídios atribuídos em 2007 
N.º  Entidades Apoio € Inst/Equip. 
1 Associações Diversas 38.400,00  
2 Filarmónicas 37.300,00 10.000,00 
3 Corais 11.340,00  
4 Grupos de Teatro 6.500,00  
5 Grupos de Música Tradicional 18.300,00  
6 Ranchos Folclóricos 44.050,00  
7 Museu Escolar de Marrazes 15.000,00  
8 Museu Etnográfico do Freixial 8.000,00  
9 Museu Etnográfico de Monte Redondo 2.000,00  

10 Teatro José Lúcio da Silva 174.920,24  
  Total 355.810,24 10.000,00 
 

Exposições 
- Engenho e Arte  
É o resultado de um concurso lançado pelo Grupo Lena, que produziu cerca de 

80 obras de diversos artistas, consolidando uma exposição que tem percorrido 

diversos concelhos. Em Leiria foi apresentada ao público no Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa entre 21 e 31 de Março. 
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- Água com Humor  
Exposição internacional produzida pelo Museu Nacional da Imprensa, composta 

por mais de 150 cartoons sobre o tema da água (trabalhos premiados, menções 

honrosas atribuídas e os melhores desenhos humorísticos concorrentes ao V 

PortoCartoon - World Festival). 

A exposição, inaugurada a 16 de Março no Edifício Banco de Portugal, foi 

complementada com um leque de iniciativas que decorreram durante os meses 

de Março e Abril, tendo sido assinalado o Dia Mundial da Água, a 22 de Março.  

- Leiria Jardim de Memórias  
Exposição de pintura de José Penicheiro que iniciou a sua carreira artística como 

caricaturista e ilustrador. Integrada nas Comemorações das Festas da Cidade e 

assinalando, também, neste ano de 2007, o ciclo comemorativo dos 50 anos de 

pintura do artista, esteve patente ao público entre 12 de Maio e 08 de Junho no 

Edifício Banco de Portugal.  

- Carlos Barão Pintura  

Depois da mostra de 2003, Carlos Barão voltou a expor a sua mais recente 

pintura no Edifício do Banco de Portugal. A exposição inaugurou a 15 de Junho, 

encerrando a 31 de Julho. 

- Quiné  
Reposição da exposição biográfica dedicada a Quiné, apresentada em Fevereiro, 

no Teatro José Lúcio da Silva.  

- Arco-íris  
Essencialmente dedicada a um público infantil, a exposição foi da autoria de Ana 

Vale, Pedro D’Oliveira e Romy e esteve patente ao público, entre 4 de Agosto e 

21 de Setembro, no Edifício Banco de Portugal. 

- O Lis, vida e cor  
Artur Franco é um artista que tem dedicado grande parte da sua obra a pintar 

esta região, conforme testemunhou a exposição que esteve patente ao público de 

30 de Setembro a 21 de Outubro, no Teatro José Lúcio da Silva. 

- A vida que vos dei | 1987-2007  
A pintura de Irene Gomes esteve presente, pela segunda vez, no Edifício Banco 

de Portugal, entre 10 e 30 de Novembro, como forma de assinalar os 20 anos de 

carreira da artista. 
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- Marionetas e Objectos de Viana   
Presente de 03 de Novembro a 02 de Dezembro, no Foyer do Teatro José Lúcio 

da Silva, esta exposição dedicada a crianças de todas as idades, era composta 

por 96 marionetas de variadíssimas formas e tamanhos.  

- Todos diferentes, todos iguais  
Com o objectivo de assinalar o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 

Todos, o Teatro José Lúcio da Silva recebeu, entre 21 e 23 de Setembro, a 

exposição especialmente concebida para o efeito. Inserida na Semana Europeia 

da Mobilidade era composta por 19 painéis, cada um deles dedicado a uma 

Instituição de Solidariedade. 

- iN-Satisfações     
O artista leiriense António Varatojo expôs no Edifício Banco de Portugal entre 29 

de Setembro e 29 de Outubro. 

 - E lustre tempo dos todos  
Cerca de 60 obras, inéditas e originais de João Murillo, estiveram presentes numa 

exposição do Edifício Banco de Portugal, entre 08 de Dezembro e 27 de Janeiro 

de 2008.  

- O presépio, símbolo do Natal  
A exposição de presépios esteve patente ao público entre 5 de Dezembro e 8 de 

Janeiro de 2008, no átrio principal do Edifício da Câmara Municipal de Leiria. 

Composta por cerca de 75 figuras artesanais, moldadas em barro e tendo como 

tema central a Sagrada Família foi produzida por Lena Riscado, artesã leiriense.  

- Rostos contra a pobreza  

Foi o título da exposição resultante do concurso de fotografia promovido pelo 

Rotary Clube de Leiria, sob o lema – não fiques indiferente à pobreza – e que a 

Câmara Municipal apoiou.  

- IX Feira do Livro de Leiria 
Realizou-se no Jardim Luís de Camões, no período compreendido entre 4 e 13 de 

Maio, a IX Edição da Feira do Livro de Leiria que, à semelhança das anteriores, 

foi uma organização conjunta da ACILIS e da Câmara Municipal de Leiria.  

- Leiriagenda  
A Divisão de Cultura e Gestão de Espaços Culturais coordenou e preparou toda a 

informação a divulgar, nomeadamente o tratamento de imagens, textos e 

concepção gráfica. 
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A tiragem é de 7.500 exemplares distribuídos na sua totalidade aos munícipes 

inscritos no mailing existente para o efeito e entidades relevantes para a 

divulgação. Foram coordenadas durante o ano de 2007 10 edições. 

 

Arqueologia 
- Tratamento e estudo de diverso espólio na Oficina de Arqueologia 
Ao longo do ano de 2007 foram realizados trabalhos de intervenção nos materiais 

arqueológicos recolhidos em diversos locais do concelho. Procedeu-se ao 

inventário de materiais recolhidos no Moinho de Papel, Casa dos Pintores, 

Muralhas de Pêro Alvito, Convento de Santo Agostinho e Convento de Santana, 

entre outras prospecções diversas. 

- Reserva Arqueológica 
Todos os materiais arqueológicos que deram entrada na Reserva Arqueológica 

foram sujeitos a verificação prévia pelos técnicos da Oficina de Arqueologia. Foi 

ainda efectuado o transporte de diverso material proveniente de intervenções 

arqueológicas no Ex. RAL 4, Moinho do Papel e Casa dos Pintores, que se 

encontrava em depósito na Casa do Guarda – Castelo de Leiria. 

No decorrer do ano de trabalho, foi elaborado o regulamento interno da Reserva 

Arqueológica com a finalidade de serem definidas regras relativas à organização, 

gestão e relação com os restantes serviços municipais e com o(s) público(s) a 

que esta se destina. 

- Castelo de Leiria 
No ano de 2007 foram solicitados aos técnicos da Oficina de Arqueologia do 

Município diversos apoios e pareceres técnicos relacionados com a identificação 

de um brasão de armas dos marqueses de Vila Real da época manuelina e com a 

preservação dos vários elementos estruturais que constituem o edificado.  

Neste âmbito foram realizados os seguintes serviços: 

- Acompanhamento dos trabalhos realizados nas lápides de pedra que se 

encontravam numa situação premente, no terreiro da entrada do Castelo. 

- Parecer técnico sobre o estado do pavimento e edificado da Igreja de Nossa 

Senhora da Pena. 

- Coordenação Oficina de Arqueologia /instituições diversas  
Neste âmbito, foram efectuados contactos com diferentes entidades com vista à 

preservação, valorização e divulgação do património arqueológico concelhio, 

realizando diversas tarefas: 
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- Acompanhamento das intervenções de conservação realizadas na Gravura 

Rupestre encontrada na Praia do Pedrógão e efectuadas nos laboratórios do 

Departamento de Arte, Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar 

(IPT); 

- Análises químicas efectuadas às amostras recolhidas no bloco pétreo (Gravura 

Rupestre) e estudadas no Centro de Petrologia e Geoquímica do Instituto 

Superior Técnico (IST); 

- Elaboração de protocolos de colaboração com o CAAPortugal e IPT para 

desenvolvimento de aplicações informáticas; estudos de prospecção terrestre e 

subaquática na faixa costeira do Concelho de Leiria; promoção e participação em 

acções conjuntas de informação, formação e investigação; estudo de lotes de 

peças arqueológicas do Município de Leiria; 

- Assinatura do Protocolo relativo à Exposição “Habitantes e Habitats” a realizar 

no Museu de Antropologia da Universidade de Coimbra, entre as duas entidades 

envolvidas (Câmara Municipal de Leiria e Universidade de Coimbra); 

- Correcção e desenvolvimento do Caderno de Apresentação ao Mecenato 

referente à Exposição “Habitantes e Habitats” na Universidade de Coimbra; 

- Cedência de informação relativa aos sítios arqueológicos que iriam ser 

afectados pela área de intervenção do EIA do IC2 – Variante da Batalha. 

- Trabalhos Arqueológicos realizados 
Foi feito o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de reabilitação da 

muralha sita na Rua Pêro Alvito. Os trabalhos da escavação arqueológica 

preventiva na Casa dos Pintores realizaram-se entre 9 de Maio e 14 de Setembro 

do ano em apreço. 

Posterior à escavação, no mesmo edifício, foi iniciado no dia 2 de Novembro o 

acompanhamento arqueológico e que ainda se encontra em curso.  

Foram ainda realizadas algumas saídas de campo no âmbito da Carta 

Arqueológica para prospecção arqueológica de sítios ou para recolha de 

elementos de sítios já identificados por técnicos especializados. 

- O Moinho do Papel 
Foi efectuado o registo fotográfico das várias etapas de construção e das peças a 

integrar no moinho.  

Realizaram-se visitas guiadas aos espaços de exposição do Moinho do Papel 

com os responsáveis da Tipografia Lis e às instalações da Tipografia Lis com o 
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objectivo de efectuar o levantamento dos equipamentos que irão ser doados ao 

Moinho do Papel (máquina de impressão, cavalete, tipos e prelos). 

- Casa dos Pintores 
Levantamento do edificado, com desenho à mão. Trabalho de topografia no local, 

com marcação de quadrículas bem como escavação no interior do edifício. 

Tratamento, inventário, conservação e restauro de diversos materiais. 

- Gravura Rupestre 
Levantamento da gravura rupestre e das patologias associadas. Estudos 

laboratoriais (análises macroscópica, microscópica, minero-petrográfica, 

mineroquímica, petrofísica e ensaios de climatização) realizados no Centro de 

Petrologia e Geoquímica do IST. 

- Convento de Santo Agostinho 
No Convento de Santo Agostinho foram levadas a cabo algumas tarefas no 

sentido de dignificar o espaço e criar condições para o acondicionamento de 

algum espólio arqueológico/museológico de grandes dimensões, bem como para 

permitir o tratamento de conservação e restauro de um lote de peças que irá 

integrar o espaço de exposição do futuro Moinho do Papel e do Cereal.   

- Apoio a Trabalhos de Investigação  
No ano de 2007 manteve-se a política de cedência, por empréstimo, de materiais 

arqueológicos para a realização de inventários e estudos, nomeadamente para 

uma tese de mestrado e um trabalho para um seminário. Foi enviada informação 

relacionada com a cartografia dos sítios arqueológicos de Leiria, ao Gabinete de 

Estudos de Impacto Ambiental do ex-IPA. 

- Carta Arqueológica  
Saída de campo para a zona da Martinela (Arrabal), para verificação do estado de 

conservação do local e alargamento da zona prospectada. Recolha de material 

diverso, identificação de bancadas de sílex na zona e do perímetro a 

salvaguardar.  

Após a recolha bibliográfica sobre os sítios já identificados que foi adaptada à 

base de dados existente no programa GeoMedia e ao inventário dos sítios 

arqueológicos na Carta Arqueológica do Concelho de Leiria, foi realizado o 

relatório de progresso (2005-2006-2207) referente ao projecto de investigação do 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos. 
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Património e Museologia 
- Castelo 
No âmbito de divulgar e de incrementar a visita ao Castelo, foi feita uma proposta 

de entrada para dias comemorativos, proposta esta que foi deliberada para os 

dias: 27 de Setembro – Dia Internacional do Turismo; 28, 29 e 30 de Setembro – 

Jornadas Europeias do Património; e 7 de Outubro – Dia dos Castelos. 

O Castelo de Leiria foi também utilizado para diversos eventos e filmagens. 

Destacam-se os seguintes dados estatísticos do Castelo e Núcleo Museológico 

da Torre de Menagem: 

 
Meses Entradas Castelo Entradas Torre Menagem + 

Castelo de Leiria 
 

TOTAL 

 Pagas Gratuitas Pagas Gratuitas  

Janeiro 747 20 590 242 1599 

Fevereiro 760 - 529 362 1651 

Março 934 - 1023 541 2498 

Abril 1457 27 1889 281 3654 

Maio 1345 126 1594 229 3294 

Junho 1580 98 1942 65 3685 

Julho 2307 81 3081 108 5577 

Agosto 3579 6 6571 126 10282 

Setembro 1617 193 1634 467 3911 

Outubro 1295 238 1277 289 3099 

Novembro 1032 7 1103 121 2263 

Dezembro 812 19 1143 85 2059 

Total 17.465 815 22.376 2.916 43.572 

 
 

Castelo Castelo + Núcleo Museológico 

Nacionalidades Visitantes Nacionalidades Visitantes 

Portugal 11.774 Portugal 17.355 

Espanha 2.162 Espanha 2.584 

França 874 França 1.630 

Brasil 869 Brasil 917 

Alemanha 432 Itália 451 

Itália 315 Alemanha 334 

Inglaterra 412 Inglaterra 438 

Polónia 175 Holanda 254 

EUA 153 EUA 200 

Outras 6506 Outras 1.176 

Total 18.280 Total 25.292 
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- Projecto Museológico “Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho” 
Na continuidade do projecto, foi assegurada a finalização das obras de 

intervenção no terreno, depois de corrigir vários pormenores de materiais e 

execução dos trabalhos. De salientar que se trata de um projecto cujas 

componente museológicas e museográficas foram exclusivamente asseguradas 

por técnicos do município. O projecto de electricidade, segurança e iluminação 

cénica do interior, incluindo alarme de incêndio e intrusão, ar condicionado e todo 

o equipamento eléctrico de apoio à museografia (projectores e iluminárias 

localizadas) foi colocado de acordo com o projecto museológico. 

- Menino do Lapedo 
Acompanhamento do processo de execução das réplicas dos ossos do Menino 

do Lapedo. Depois de finalizado o projecto foi entregue a réplica à escala real, 

para depois ser pintada e integrada numa réplica da sepultura, tal como foi 

descoberta.  

Relativamente à execução de uma reconstituição facial do Menino do Lapedo e 

no seguimento de um contacto com um Técnico da Universidade de Tulane 

(Arizona, EUA), torna-se possível efectuar uma réplica da fisionomia craniana do 

“Menino do Lapedo”, ou seja, a reconstituição aproximada do que seria a cara e 

cabeça da criança do Lapedo. Para tal foi solicitado uma réplica do crânio e 

mandíbula à ESTG/IPL que serviu de molde ao trabalho de reconstituição. O 

trabalho foi executado com o total apoio da Universidade de Tulane (New Orleans 

- EUA). 

No âmbito do Leader + foi encerrado o projecto financeiro para o Vale do Lapedo 

(nº 125), com a entrega de todos os elementos e comprovativos necessários à 

conclusão do projecto – Setembro de 2007. 

Com vista à divulgação e publicitação do projecto, foi criado um logotipo e 

elaborada uma brochura desdobrável, cujos conteúdos foram definidos numa 

colaboração entre a CML e o IPA/IGESPAR, cujo objectivo é difundir 

gratuitamente em postos de divulgação turistico-cultural, e disponibilizar no 

Centro de Interpretação Ambiental do Lagar Velho – Lapedo aos visitantes. 

- RNMAN – Rede Nacional de Municípios com Arte Nova 
 A Rede Nacional de Municípios Arte Nova (RNMAN), a qual o Município de Leiria 

integra por protocolo, organizou a primeira exposição acerca da Arte Nova dos 11 

parceiros (Municípios da rede). 
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- Jornadas Europeias do Património 
A edição de 2007 foi subordinada ao tema “Património em Diálogo”, no qual se 

destacam as acções de divulgação do CIALV - Lapedo. O Gabinete do Património 

coordenou as actividades dos restantes sectores da Divisão de Museus e 

Património e efectuou o programa geral  

- Agro-Museu D. Julinha 
Relativamente ao acompanhamento de obras, deu-se continuidade aos trabalhos 

de recuperação e adaptação dos edifícios e anexos do Agromuseu, e registos 

fotográficos periódicos.  

Acompanhamento e apoio nos trabalhos de limpeza dos espaços verdes anexos 

e instalação das hortas pedagógicas e do jardim das aromáticas. 

Continuação dos trabalhos de inventário e gestão da colecção de peças móveis; 

Inventário e registo em base de dados (para controlo de stocks) de todos os 

materiais e equipamentos adquiridos para o Agromuseu (equipamento 

informático, telecomunicações, ferramentas das hortas, ferramentas e produtos 

da oficina de restauro, produtos para higiene e limpeza). 

 

M|I|MO – Museu de Imagem em Movimento 
- Exposição Permanente 
Realizámos algumas acções de intervenção no espaço de acolhimento da 

exposição permanente. Foram construídas algumas estruturas para servirem de 

base ao discurso expositivo, permitindo desta forma criar uma área com 

identidade própria. 

- Edição do Catálogo: “Leiria. Transformação” projecções em espaços 
verdes e urbanos” 
Realizadas 9 reuniões no âmbito da co-edição com a LeiriaPolis; análise final de 

conteúdos e correcções finais de texto; alteração da capa; acompanhamento das 

artes finais; preparação para edição, compilação de matérias a fornecer à 

tipografia, digitalização dos Slides e fornecimento de CDs com documentação 

digitalizada. 

- Programa Operacional da Cultura - POC  
Gestão de projectos resultante da Candidatura POC: Projecto “Reconstrução dos 

edifícios Ral 4” para instalação do m|i|mo. Reuniões de trabalho com o serviço de 

apoio às candidaturas, acompanhamento e implementação das acções 

complementares à candidatura. 
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- Rede Portuguesa de Museus – RPM 
Coordenação das candidaturas incompletas da Rede Portuguesa de Museus: 

- P 3.3 Sub-programa de apoio à aquisição de serviços especializados em 

conservação preventiva: digitalização e duplicação de colecção de estereoscopia. 

- P4 Programa de Apoio a Acções de Comunicação 

- P 4.1 Sub-programa de apoio a acções de acolhimento e comunicação 

- Futuras instalações do Museu 
Foram efectuadas diversas reuniões no âmbito do projecto de recuperação dos 

edifícios anexos à Igreja de S. Pedro para instalação do Museu da Imagem em 

Movimento com os arquitectos envolvidos, museóloga, museógrafo e consultor 

científico. 

- Doações 
Espólio pertencente ao Sr. Carlos José Alexandre, material de laboratório de 

fotografia e Fernando Manuel Amaral Sereno, material de cinema e de laboratório 

de fotografia (D. Estrela Vieira);  

Doação de uma pianola por um particular. 

- Depósitos para tratamento 

30 fotografias para digitalização, 1 projector Euming S 810 D Lux-super single 

Standard, 1 projector Euming Mark-M Super 8, 1 filme para fazer colagens, uma 

caixa com bobine, 2 gravuras com moldura “Street of Misericordia, Leiria”, “Leiria 

– Vista do Castelo. Material já entregue aos depositantes. 

- Depósitos temporários 

1 filme 35 mm p/b com lata perfurada, 50 fotografias da exposição 

“Fotojornalismo”, 6 fotografias em muito mau estado do Museu de Monte 

Redondo, 19 fotografias da exposição “Visões de Edícia”. 

- Centro de Documentação e Informação Artur Avelar-CDIAA 
Para cumprimento das competências associadas ao Centro de Documentação 

Artur Avelar (CDIAA), foram realizadas diversas tarefas no âmbito da 

investigação, do tratamento documental, do atendimento aos leitores, da 

catelogação de imagens, na recolha e investigação de conteúdos para um novo 

discurso expositivo e no empréstimo de livros e de VHS. 
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Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira 
Durante este ano as diversas equipas da Biblioteca Municipal Afonso Lopes 

Vieira (BMALV) desenvolveram o seu trabalho em três linhas de acção: 

- Organização Interna  
Durante a primeira metade de 2007 foi definido o tipo de sinaléticas a utilizar para 

a sala de leitura infanto-juvenil, como seriam identificadas as áreas temáticas e 

aplicadas as sinaléticas em toda a colecção. 

A catalogação retrospectiva é um objectivo que se mantém todos os anos pois 

cerca de 43% da documentação existente na BMALV encontra-se em depósito e 

nunca havia sido catalogada. A sua catalogação está a desenvolver-se há alguns 

anos e tem engrandecido e valorizado o catálogo da biblioteca. Durante o ano 

foram criados e acrescentados 3161 registos ao catálogo da BMALV, dos quais 

1374 são catalogações da documentação que não se encontra em Livre Acesso. 

A BMALV ao longo dos seus 53 anos de existência recebeu diversas ofertas 

documentais. No final de 2007 o trabalho de limpeza, organização, registo de 

fascículos por títulos e arrumação das Publicações Periódicas em depósito foi 

concluído. 

Durante o ano de 2007 foi possível iniciar a inventariação e constituição de índice 

alfabético dos correspondentes de Afonso Lopes Vieira. Em cerca de 2 meses de 

trabalho foram inventariados 145 correspondentes, equivalente a 832 

documentos. Foi realizada uma lista de correspondentes, ordenada 

alfabeticamente por apelido.  

- Serviços ao Utilizador 
Durante o ano a BMALV manteve abertos ao público 5 balcões de atendimento e 

referência bibliográfica, são eles: Balcão central, Sala de Leitura Adultos, Sala de 

Leitura Infanto-juvenil, Sala Audiovisual e Leitura de Reservados. 

Diariamente a BMALV recebe leitores que procuram os seus serviços para 

consultar documentos, utilizar a Internet, requisitar documentação, visitar 

exposições ou assistir a actividades de animação da leitura. Com estes objectivos 

utilizaram os serviços da biblioteca cerca de 290 pessoas por dia, totalizando 

durante o ano de 2007, 83 395 utilizadores e registou-se um total de 80 896 

documentos utilizados ou emprestados. 

Foi criado um serviço de referência electrónico com a intenção de aproximar os 

utilizadores à biblioteca e de potenciar a utilização do correio electrónico como 

meio de comunicação e partilha de informação. Este serviço pretende facilitar o 
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envio de referências bibliográficas sob um determinado tema ou autor, a 

divulgação das actividades da Biblioteca aos leitores que o solicitem, ou ainda, a 

recepção ou envio de sugestões de leitura. O serviço iniciou-se na primeira 

semana de Junho de 2007 e, entre 28 de Junho e 23 de Novembro, foram 

recebidos 19 pedidos de informação bibliográfica e 1 esclarecimento acerca do 

Programa de actividades. 

A BMALV disponibiliza 5 postos fixos de utilização de serviços de comunicação e 

informação digitais utilizando a Internet.  

Durante o ano de 2007, pode expressar-se desta forma a utilização deste serviço: 
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Em conclusão, a utilização dos computadores para acesso a serviços e 

informação digital foram solicitados, durante o ano 2007, por 5156 utilizadores. 
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- Hora do Conto  
Deu-se continuidade ao serviço de promoção e dinamização leitura “Hora do 

Conto”, cujo objectivo foi o de estimular nos mais novos o gosto pela leitura e pelo 

imaginário literário. A equipa de técnicos, que se ocupou de toda a planificação e 

execução do serviço, considera que os resultados foram positivos, tendo contado 

com uma participação de 1028 crianças. 

- SABIA – Serviço de Apoio da Biblioteca a Idosos Atentos  
Este serviço tem tido uma receptividade muito positiva da parte do público-alvo e 

das Instituições com quem a BMALV tem trabalhado directamente. Durante o ano, 

a Equipa SABIA trabalhou directamente com as seguintes instituições: Centro de 

Convívio e Apoio Social Bidoeirense (CASBI), Centro Social da Bajouca (CSB), 

Centro Social do Souto da Carpalhosa (CSSC) e Lar Emanuel. 

Foram concretizadas 34 sessões. No total, este serviço serviu cerca de 170 

munícipes. No âmbito destas visitas e do trabalho desenvolvido em cada sessão 

pela Equipa SABIA foram emprestados, ao longo do ano, 622 documentos, 

incluindo CD Áudio e Vídeos. 

- Empréstimo na Pediatria do Hospital Distrital 
Deu-se continuidade ao projecto de empréstimo de livros, durante o ano de 2007. 

São deixados livros às crianças e jovens internados e, por vezes, aos adultos que 

os acompanham. 

Durante 2007 foram emprestados 831 documentos, lidos por 289 leitores. 

 
- Biblioteca de Praia 
Este serviço de leitura funcionou mais uma vez entre 15 de Junho a 5 de 

Setembro. Durante o período de abertura, solicitaram empréstimo 307 utilizadores 

que requisitaram domiciliariamente 1174 documentos e consultaram no local da 

biblioteca 879 documentos.   

- Programação de Exposições e Actividades de Animação 
Os espaços que a BMALV dispõe proporcionam a seguinte tipologia de 

actividades: acções de formação, apresentação de livros e escritores, 

conferências, sessões de leitura e teatro, exposições de artistas plásticos, 

exposições temáticas e informativas, tendo decorrido durante o ano de 2007, na 

galeria, átrio e sala polivalente diversas actividades. 

 
 



 59

- Apoio às Bibliotecas Escolares do concelho 
- SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
Realização de tratamento técnico das colecções das bibliotecas escolares do 1.º 

ciclo do ensino Básico, nomeadamente, aquelas que foram criadas no âmbito da 

Rede de Bibliotecas Escolares: Biblioteca da EB1 – Arrabalde e Leiria 

(Agrupamento de Escolas D. Dinis), Biblioteca da EB1 – Cruz d’Areia 

(Agrupamento de Escolas José Saraiva), Biblioteca EB1 – Monte Redondo 

(Agrupamento de Escolas Rainha St.ª Isabel) e Biblioteca – EB1 Bidoeira de Cima 

(Agrupamento de Escolas de Colmeias). 

- Bibliocaixas – Empréstimo de Livros às Escolas e Bibliotecas Escolares 
Este serviço de empréstimo externo da BMALV, integrado actualmente no SABE, 

divulga e proporciona momentos de contacto com o livro e a leitura em sala de 

aula desde há cerca de 18 anos. O serviço de empréstimo Bibliocaixas serviu 14 

freguesias, num total de 41 escolas (EB1 e Jardins de Infância), correspondendo 

a 80 empréstimos de Bibliocaixas a salas de aula e a um universo de 3600 livros 

emprestados. 

- Arquivo Histórico Municipal 
O Arquivo Histórico (AH) conserva a documentação produzida pela Câmara 

Municipal com interesse administrativo duradoiro e valor histórico.  

Durante o ano foram efectuadas tarefas diversas nas áreas de conservação e 

preservação e difusão do património arquivístico, tendo sido elaborado cerca de 

133 informações internas e cerca de 267 saídas de correspondência.  
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CAPÍTULO VI  
JUVENTUDE 

 
Festival da Irreverência – O Carnaval de Leiria 
“O Festival da Irreverência – O Carnaval de Leiria” teve lugar de 17 a 20 de 

Fevereiro. Do programa constaram diversos espectáculos infantis e de rua, cujo 

momento central foi o Concurso de Máscaras, ocorrido no Largo Cândido dos 

Reis, no dia 19, no qual participaram cerca de 50 concorrentes (individuais e 

grupos). Foram, para o efeito, atribuídos 11 prémios. A Câmara Municipal de 

Leiria, os bares do Terreiro, a Junta de Freguesia de Leiria e a Associação de 

Defesa do Centro Histórico de Leiria garantiram a organização da iniciativa que 

contou, também, com a colaboração da ACILIS (Feira de Carnaval).  

Abril Juvenil 
O “Abril Juvenil” decorreu de 26 de Março a 5 de Abril com a colaboração das 

Divisões da Juventude, Cultura e Gestão de Espaços Culturais, Museus e 

Património, Acção Educativa Municipal, Parques e Espaços Verdes, Ambiente e 

Serviços Urbanos, bem como da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, do 

Sector de Informática e M|i|MO – Museu da Imagem em Movimento. Ofereceu às 

comunidades infantis e juvenil um programa de actividades várias, com especial 

destaque para os 26 ateliês de cariz pedagógico. Tendo registado 516 inscrições, 

tratou-se de uma edição que, entre outros objectivos, visou ocupar os Tempos 

Livres dos jovens em idade escolar, bem como disponibilizar meios e 

conhecimentos para que, autonomamente, as crianças e jovens pudessem vir a 

alimentar a sua própria criatividade.  

 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 
No âmbito do P.A.A.J. procedeu-se à assinatura de protocolos com duas 

Associações de Estudantes, cinco Associações Juvenis e nove Agrupamentos de 

Escuteiros (Junta Regional de Leiria do CNE incluída). Foram ainda aprovados os 

apoios a atribuir a dois Grupos Informais de Jovens. Relativamente aos Apoios 

Pontuais do P.A.A.J Municipal, foram aprovadas duas candidaturas de 

Associações de Estudantes, três candidaturas de Associações Juvenis e de duas 

candidaturas de Agrupamentos de Escuteiros do Corpo Nacional de Escutas. 

Foram, ainda, analisadas, durante o prazo de recepção de candidaturas aos 

Apoios Pontuais / 2.ª fase, sete candidaturas. Procedeu-se, ainda, durante o mês 
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de Dezembro, à divulgação e envio do regulamento às estruturas formais e 

informais da Juventude do Concelho. 

 

Apoios pontuais 
Foram ainda aprovadas outras propostas de apoio logístico, material e financeiro.  

 

Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades para Todos 
No âmbito da celebração do Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades 

para Todos, foi celebrado um acordo de cooperação com a Federação das 

Associações Juvenis do Distrito de Leiria e Instituto Português da Juventude, para 

a realização do “Festival da Juventude – Todos Diferentes Todos Iguais”. Uma 

das obrigações do Município de Leiria foi a realização do Workshop e Exposição 

Todos Diferentes Todos Iguais, integrados na programação do dia 21 de 

Setembro da Semana Europeia da Mobilidade.  

Convidaram-se as instituições do Concelho, homenageadas por este Município 

no dia 22 de Maio, dia da Cidade, que perseguem nos seus objectivos a 

igualdade de oportunidades, no âmbito da deficiência, do género e das migrações 

para a montagem de uma exposição que simbolizasse o trabalho que têm vindo a 

efectuar.  

Esta exposição teve início no dia 21 de Setembro, no foyer do Teatro José Lúcio 

da Silva, onde permaneceu até ao dia 23 de Setembro, e circulou até ao dia 7 de 

Dezembro em regime de itinerância por vários locais, designadamente Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, Arquivo Distrital de Leiria, Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria e Posto da Região de Turismo Leiria-Fátima.  

A inauguração da exposição contou com a presença de 73 pessoas e no restante 

período, em que permaneceu no Teatro José Lúcio da Silva, contou com a visita 

de 320 pessoas. Para dinamizar o Workshop, realizado no passado dia 21 de 

Setembro, convidou-se a Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Todos (EMAEIOT) que designou, para estar presente na 

qualidade de prelectora do painel, a Dr.ª Elsa Moreira. Este Workshop contou 

com a presença de 73 participantes. 

 

VIII Jornadas da Juventude 
Realizaram-se as “VIII Jornadas da Juventude de Leiria”, iniciativa que decorreu 

nos dias 20, 21 e 22 de Novembro, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
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de Leiria e na Escola Superior de Educação de Leiria. Verificou-se uma grande 

adesão da população jovem, tendo-se registado 1567 inscrições, em redor das 

temáticas “Juventude@Solidariedade100 Limites”, “Comer para Crescer ou 

Crescer para Comer?”, “Empreendedorismo – Via Verde para o Mercado de 

Trabalho”, “Jovens Adultos = Jovens Emancipados?”, “Leiria é a minha Casa – 

Novas Atitudes, Renovadas Mental-Idades”, “Ano Europeu da Igualdade… para 

Todos!” e “Inteligência + Natureza = Energias Renováveis”. Foram convidadas, 

para efeitos de prelecção e dinamização dos acima referidos temas, 35 

personalidades que, profissional e socialmente, têm vindo a assumir relevantes 

responsabilidades nas respectivas áreas de acção. 
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CAPÍTULO VII 
DESPORTO 

 
Gestão de Instalações Desportivas 
A gestão das instalações dos pavilhões desportivos efectuada pela Divisão do 

Desporto, centrou-se na atribuição de espaços destinados a treinos, na atribuição 

de espaços cedidos através de protocolos e no controlo de processo de 

marcação de jogos oficiais das diversas modalidades, em todos os Pavilhões 

Desportivos Municipais, incluindo os geridos pela Leirisport, EM. 

Tabela I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
O tratamento de dados relativos à utilização dos espaços de cada Pavilhão 

Desportivo, é feito por via informática. Este processo permite rentabilizar o 

modelo de gestão aplicado nestas instalações, pois o controlo (registo) dos 

utilizadores dos pavilhões, quer ao nível de treinos quer na realização de jogos, 

possibilita a quantificação de uma série de dados fundamentais para a análise da 

utilização de cada instalação, nomeadamente: receitas virtuais e reais para cada 

instalação através da imputação da taxa/hora definida em regulamento; valor total 

de horas utilizadas para treinos e/ou jogos; valor total de horas utilizadas por cada 

Gestão de Instalações Desportivas 

Pavilhões Desportivos

Protocolos de
Utilização

Pav. dos Silvas
ES Domingues Sequeira

Telheiro 

Parceiros 

JUVE 

EB 2, 3 D. Dinis 

Colégio C. M. Imaculada 

EB 2, 3 José Saraiva 

ES Rodrigues Lobo 

Pav. Correia Mateus 

Pav. da Carreira 

Pavilhões Desportivos 
Municipais 

Barreiros 

Paulo VI 

Colégio Dinis de Melo 
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Clube, por modalidade, etc; número de utentes e entidades utilizadoras e 

presenças e faltas nos horários atribuídos ao inicio da época. 

 

Gestão de Eventos 
- Jogos de Leiria 
Os Jogos de Leiria não constituem qualquer sistema paralelo ao desporto escolar 

ou federado, procuram sim articular num projecto comum as necessidades de 

prática de populações diferenciadas, procurando constituir a Festa do Desporto 

de Leiria. Este projecto possui 3 fases: fase dos 2º, 3º Ciclos e Secundário, fase 

do 1º Ciclo (Fases Escolares) e fase de Freguesias. 

Os Jogos de Leiria – Fase dos 2º, 3º Ciclos e Secundário, bem como os Jogos de 

Leiria – Fase do 1.º Ciclo, não se concretizaram devido a condicionalismos ao 

nível dos recursos humanos, principalmente pessoal técnico, para efectuar o 

planeamento atempado das actividades e correspondente operacionalização dos 

respectivos eventos.  
Relativamente à fase de Freguesias, realizou-se a 8.ª edição do Torneio de 

Chinquilho nos dias 23 e 24 de Junho de 2007, na Freguesia de Monte Redondo, 

em parceria com o Grupo Cultural e Recreativo “Os Magníficos”. Participaram 

nesta iniciativa 15 Freguesias do concelho, 24 equipas, num total de 123 

pessoas.  

- Galardão do Desporto 

Por ser necessário proceder-se à reformulação do Regulamento de Atribuição do 

Galardão do Desporto, tornou-se imperioso proceder-se também à alteração do 

Regimento do Conselho Municipal de Actividade Física, Desporto e Juventude, 

nomeadamente a sua denominação, o qual se verificou na Reunião de Câmara 

de 13/09/07, Acta n.º 20, DLB n.º 1140/07 e consequentemente na Assembleia 

Municipal de 28 de Setembro de 2007.  

Face ao exposto, não houve atribuição do Galardão do Desporto relativo à Época 

Desportiva 2006/2007. 

 

Apoio ao Associativismo Desportivo 
Neste âmbito o P.A.A.D. / Infra-Estruturas – Candidatura de Dezembro de 2006 

apoiou 7 colectividades no valor de €37.842,00. 

O P.A.A.D. / Infra-Estruturas – Candidatura de Junho de 2007 apoiou 

financeiramente 16 colectividades no valor total de €89.136, 50.  
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O PAAD/ Actividade Regular contemplou 168 Clubes e colectividades, entre 

actividade regular propriamente dita (€464.310), gestão de instalações / aluguer 

(€114.154), aquisição de viaturas (€9.200) e rendimento desportivo (€32.117), um 

total de €619.781. 

Ainda no campo do apoio ao associativismo, regista-se a atribuição ao longo do 

ano de 2006 de vários apoios pontuais, às mais variadas organizações e eventos 

de carácter desportivo.  

- Programa de Modernização dos Clubes 
Também relacionado com o apoio ao associativismo, regista-se a continuidade do 

Programa de Modernização dos Clubes. 

Assim foram contemplados 8 clubes com a instalação de linhas telefónicas / 

faxes, no capítulo das comunicações; foram contemplados 23 clubes com 

material informático, no capítulo da informatização e 7 clubes com o apoio de 

funcionários administrativos e técnicos no capítulo dos recursos humanos. 

 
Protocolos 
- Associações de Modalidade 
Os protocolos a celebrar com as Associações de Modalidade e o Município de 

Leiria têm como objectivo essencial o Apoio ao Fomento e Formação Desportiva, 

e visam por parte destas Associações, a realização de Acções de Formação para 

treinadores, dirigentes e atletas, organização de Torneios, divulgação e fomento 

da modalidade e colaboração com a C.M.L. 

Em 2007 foram celebrados Protocolos com as seguintes Associações de 

Modalidade: Associação Distrital de Atletismo de Leiria, Associação de Andebol 

de Leiria, Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, a Associação de Ténis de 

Leiria, Associação de Natação de Leiria, Associação de Patinagem de Leiria, 

Associação de Basquetebol de Leiria e Associação de Futebol de Leiria. 

- Clubes 
Foram celebrados protocolos e contratos-programa com a Juventude Vidigalense, 

a Associação de Solidariedade Académico de Leiria e a Juventude Desportiva do 

Lis. A estes contratos-programa presidiu o objectivo de permitir um conjunto de 

condições aos atletas e equipas para manterem e melhorarem as suas 

prestações desportivas, permitindo que permaneçam entre a ELITE do Atletismo 

e Andebol Nacional e Internacional;  
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Foi também assinado um contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo com 

a União Desportiva de Leiria, que tem por objecto o alargamento e execução de 

um Relvado Sintético, a realizar pelo União Desportiva de Leiria e cumprindo as 

regras exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas 

desportivas. 

- Hipoterapia 
Foram estabelecidos protocolos de colaboração para a prática da Hipoterapia 

com entidades de solidariedade social, designadamente com a CERCILEI – 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L., 

Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social, Centro 

Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel, Núcleo Regional de Leiria da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, Colégio D. Dinis – Internato 

Masculino de Leiria e ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - 

Delegação de Leiria. 

- Leirisport, E.M 
Durante o ano de 2007 foram celebrados diversos contratos-programa com a 

Leirisport, EM, para a implementação dos Programas ViverActivo e Saber Nadar, 

bem como para a gestão de instalações desportivas municipais, nomeadamente 

ao nível do desenvolvimento de actividades pela Leirisport e/ou por outras 

entidades apoiadas pela C.M.L., para garantir a adopção de preços sociais para 

os utilizadores e para a realização de investimentos de beneficiação nessas infra-

estruturas:  

Contratos-Programa de Gestão e Exploração dos Pavilhões Desportivos 

Municipais do Arrabal, Bajouca, Caranguejeira, Maceira, Santa Eufémia, 

Colmeias e Pousos; do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Piscinas 

Municipais da Caranguejeira e Maceira; do Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria e da Pista do Estádio Municipal de Leiria; 

Contratos-Programa de Implementação e Desenvolvimento dos Programas 

ViverActivo e Saber Nadar; 

Contrato-Programa sobre o Programa “Férias 100 Limites”. 

- Outros 
Foram ainda celebrados protocolos com o Colégio Dinis de Melo – Utilização do 

Pavilhão Desportivo e foram alterados os protocolos de utilização dos Pavilhões 

das Escolas Secundária Francisco Rodrigues Lobo e EB 2, 3 José Saraiva. 
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CAPÍTULO VIII 
HABITAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

 
Habitação 
No âmbito da habitação, a missão da Divisão da Acção Social e Família para 

2007 foi assegurar a minoração de situações de carência, com vista à promoção 

da inclusão social de grupos populacionais vulneráveis, em articulação com as 

organizações públicas e privadas do concelho. 

- Diagnóstico de carências habitacionais 
Com vista à identificação de carências em matéria de habitação social, procedeu-

se à recepção, tratamento e análise das necessidades habitacionais de 46 novas 

situações familiares, relativamente a 12 freguesias.  

Tendo em vista a apresentação de pedido de comparticipação financeira ao 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, foi criada uma equipa técnica 

interdisciplinar, que procedeu à elaboração do respectivo dossiê, cabendo à 

Divisão de Acção Social e Família a apresentação dos estudos socio-económicos 

relativos às famílias em situação de grave carência habitacional, no que respeita 

às freguesias urbanas e às freguesias de Maceira e de Colmeias. 

- Bairros Sociais e Realojamento 

Para a reabilitação dos Bairros Sociais foi constituído um grupo de trabalho, que 

deu inicio à definição de novas metodologias de trabalho na perspectiva de uma 

intervenção articulada interdepartamental. 

Ao longo do ano de 2007, foram realojadas 6 famílias, num total de 19 pessoas, 

nos Bairros Sociais da CML - Cova das Faias,  Parceiros e Estrada da 

Estação/Almuinhas, sendo que 2 destas famílias eram beneficiárias de 

Rendimento Social de Inserção. 

Foram efectuadas diligências para realojamento temporário, de situações de 

carência da freguesia de Leiria, ao abrigo do protocolo celebrado entre a CML e 

os co-proprietários de um imóvel. 

Foi também estabelecida a intervenção articulada entre várias entidades – Junta 

de Freguesia, Serviços de Saúde Pública e Segurança Social - com vista à 

resolução de um problema higiénico-sanitário e habitacional da freguesia de 

Barreira.  
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- Apoios à melhoria de habitação 
Com vista à melhoria das condições de alojamento de famílias economicamente 

carenciadas, e respondendo às solicitações dirigidas à CML, foram analisadas 10 

situações sócio-familiares de 7 freguesias, com vista à atribuição de 

comparticipação financeira, em parceria com as organizações locais, 

nomeadamente as Comissões Sociais de Freguesia, Juntas de Freguesia e 

Associações de Solidariedade Social. 

- Iniciativas Privadas de Construção de Habitação Social 
Nesta área a Divisão de Acção Social e Família deu continuidade ao trabalho já 

iniciado no ano anterior, em colaboração com uma empresa privada que irá criar 

habitação para venda a custos controlados, tendo sido prestados aos munícipes 

interessados os esclarecimentos e informações necessárias, relativas a esta 

modalidade de habitação social e procedeu à organização de dez novos 

processos de pré-inscrição. 

 

Acção Social e Saúde 
A missão definida para a Divisão de Acção Social e Família no ano de 2007 foi 

coordenar o planeamento estratégico do desenvolvimento social do concelho 

através da Rede Social, enquanto instrumento fundamental para a igualdade de 

oportunidades para todos. 

 Promover a informação e acessibilidade a programas e serviços daqueles que 

procuram o Município para apoio a problemas de natureza social. 

 Criar Projectos de prevenção e intervenção comunitária para protecção de 

crianças e jovens e, para a melhoria da qualidade de vida daqueles que se 

encontram em situação de desvantagem social e dinamizar de forma estruturada 

e sistemática o voluntariado e a responsabilidade social como meios 

complementares para a inclusão social. 

 
Promoção da melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens em 
situação de desvantagem social 
- Programa de Desenvolvimento de Competências Parentais “O Tesouro das 
Famílias” 

“O Tesouro das Famílias” procura desenvolver competências parentais junto das 

famílias com crianças de idades entre seis e doze anos, reduzindo os factores de 

risco e aumentando os factores protectores.  
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Em 2007 a Câmara Municipal privilegiou as freguesias de Marrazes e Maceira, 

onde desenvolveu o Programa com 5 grupos de famílias, em parceria com cinco 

IPSS’s, um Agrupamento de Escolas e o Centro Distrital de Leiria.  

Até ao final do ano, as duas equipas técnicas trabalharam com 39 famílias, em 

sessões semanais. 

No último trimestre de 2007 foi dado início à adaptação do Programa, a ser 

aplicado a famílias com características distintas e com filhos de menor idade, em 

articulação com o Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção e 

com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria. 

- Projecto de Intervenção Comunitária “Intervenção Centrada na Família”                   
Com o objectivo inicial de articular a intervenção social com as famílias do Bairro 

Dr. Sá Carneiro, o Projecto “Intervenção Centrada na Família” foi alargado a 

outros territórios da freguesia de Marrazes, na sequência dos resultados 

avaliados pela equipa técnica que o integra, em representação de nove 

organizações públicas e privadas locais.  

A disseminação da metodologia aplicada levou, por outro lado, ao alargamento da 

parceria a outras duas entidades, estando representadas as áreas da acção 

social, saúde, educação, habitação, inserção profissional, rendimento social de 

inserção, protecção de crianças e tempos livres.  

- Parceria com Projectos Locais 

Destaque para as parcerias com o Projecto de Intervenção Precoce “Nós”, 

promovido pela CERCILEI, e com o Projecto “Porta Aberta”, promovido pala 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria com vista à criação de um Lar 

para crianças e jovens e uma comunidade de inserção. 

- Juizes sociais        
Face à sobrecarga de debates judiciais a que foram chamados a intervir os juizes 

sociais da comarca de Leiria, e ao seu reduzido número, foram organizadas listas 

de candidatos a juízes sociais por proposta da Divisão de Acção Social e Família 

de acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 156/78 de 30 de Junho e da Lei 

n.º 147/99 de 1 de Setembro, por divulgação através de Edital. 

Do procedimento adoptado, resultaram 2 listas de candidatos – efectivos e 

suplentes – enviadas ao Conselho Superior de Magistratura, após a respectiva 

aprovação pela Assembleia Municipal. 

 
 



 70

- Mediação Familiar         
Perante a possibilidade de o Sistema de Mediação Familiar ser alargado a alguns 

concelhos do país, a Divisão de Acção Social e Família efectuou as diligências 

necessárias junto do Gabinete Para a Resolução Alternativa de Litígios do 

Ministério da Justiça, para a sua concretização, operacionalizada através da 

subscrição de um Protocolo entre aquele Gabinete e este Município, em 24 de 

Outubro. 

- Campos de Férias 2007 
Em colaboração com a iniciativa municipal “Go Away” sensibilizaram-se 15 jovens 

em situação de exclusão social, que participaram num campo de férias 

organizado pela Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria.  

- Aldeia de Natal – Casa da Solidariedade 
De salientar a realização de mais uma edição da Casa da Solidariedade, projecto 

inserido na Aldeia de Natal 2007. 

Nesta perspectiva, procedeu-se à preparação da iniciativa, onde se inclui, entre 

outros, contactos com entidades parceiras, coordenação da logística necessária e 

a sua instalação, bem como a programação das actividades lúdicas. 

- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria 
Foram distribuídos 23 processos de crianças em perigo, para acompanhamento 

da equipa que integra a representante da CML nesta mesma Comissão. Foram 

cumpridas, pelas técnicas do Município que integram a CPCJ, quatro notificações 

de Tribunal, na qualidade de testemunhas. 

 
Dinamização do voluntariado 

Culminando com a criação do Banco Local de Voluntariado, em Dezembro, a 

Divisão de Acção Social e Família iniciou anteriormente a respectiva planificação, 

suportada em pesquisas de diplomas legais e de iniciativas similares noutros 

municípios, e à divulgação, em colaboração com as Comissões Sociais de 

Freguesia da Rede Social.   

Com a participação do Conselho Nacional Para a Promoção do Voluntariado, foi 

apresentado publicamente, o Banco Local de Voluntariado de Leiria, em 13 de 

Dezembro, sessão na qual foram dados a conhecer os mecanismos de 

funcionamento desta nova iniciativa municipal, e a sua finalidade de proporcionar 

o encontro entre a procura de voluntários por parte das organizações locais e a 

oferta de munícipes candidatos a voluntários. 
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A Câmara Municipal assume, assim, o papel de promotora de programas de 

voluntariado e de dinamizadora do voluntariado, tendo já apresentado 8 

programas nas áreas de acção social educação e apoio à família. Para esse 

efeito passou a disponibilizar a informação e apoio técnico necessários à 

elaboração dos programas de voluntariado por parte das organizações 

promotoras, e, aos munícipes que pretendem desenvolver actividades de 

voluntariado. 

Até final de 2007, foram inseridos no Banco Local de Voluntariado 12 programas, 

apresentados, além da Câmara Municipal, por Instituições Privadas de 

Solidariedade Social, e, recebidas 13 candidaturas a voluntário, destacando-se as 

actividades de lazer/tempos livres, culturais/recreativas, acção social e 

reabilitação/reinserção social, para as quais as organizações promotoras 

pretendiam acolher voluntários e, o perfil do candidato a voluntário, 

eminentemente do sexo feminino, com idades entre 26 e 35 anos, licenciados e 

trabalhadores por conta de outrém. 

      
Idosos 
- Novas Primaveras 
Iniciativa promovida em parceria com a Sociedade Artística Musical Pousense, as 

Juntas de Freguesia e Instituições Privadas de Solidariedade Social, 

possibilitando a participação activa dos idosos integrados em equipamentos 

sociais, concretizada em sessões mensais de música, teatro e dança, com 

professores que se deslocam às respectivas freguesias.  

Foi dado acompanhamento e apoio às actividades regulares bem como à 

realização do espectáculo final da época 2006/2007, em Junho, nas instalações 

do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.  

Foi também acompanhado e dinamizado o processo de avaliação da época 

2006/2007, e a organização da época 2007/2008, que iniciou em Outubro. 

- Centro de Mobilidade e Vida 
A Câmara Municipal comparticipou a continuidade desta iniciativa, até Março, 

promovida no âmbito da parceria entre o Centro Social Batista de Leiria e o 

Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, possibilitando aos idosos da freguesia de 

Leiria a participação em classes de actividade física e a prestação de serviços de 

fisioterapia no domicílio.   
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- “Todos à Cidade” 
Dinamização de actividade subordinada ao tema “Todos à Cidade” no âmbito das 

comemorações da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 

2007, divulgada através de contactos individuais com todas as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do Concelho, com valências na área de 

idosos, na qual participaram três Instituições, com um total de 44 idosos. 

 
Desenvolvimento Social 
- Rede Social 
No âmbito da implementação da Rede Social criada pela Resolução do. Conselho 

de. Ministros n.º 197/77 e regulamentada pelo Dec. Lei n.º 115/2006, a Câmara 

Municipal deu sequência à presidência e coordenação do Conselho Local de 

Acção Social de Leiria (CLASL) e do seu Núcleo Executivo.  

Através do Núcleo Executivo, que passou a cumprir um calendário de sessões 

ordinárias de trabalho mensal, foi elaborado um novo Regulamento do 

Funcionamento do CLASL, que contava, no final do ano com 74 organizações 

parceiras.  

Inerente às funções do Núcleo Executivo, e desempenhando, a representante da 

CML, funções de coordenação, foram preparados os documentos operacionais – 

Relatório de Actividades de 2006 e Plano de Acção de 2007; foram elaborados 

nove pareceres técnicos para criação de respostas sociais no concelho de Leiria; 

foi definida a estratégia de actualização do Diagnóstico Social do concelho, tendo 

em conta a nova representatividade das organizações concelhias no CLASL e os 

diagnósticos territoriais elaborados pelas Comissões Sociais de Freguesia e 

Interfreguesias. 

 Nesse âmbito, foram ainda constituídos em 2007, oito grupos de trabalho de 

acordo com as temáticas – Idosos; Crianças e Jovens; Habitação; Emprego, 

Educação e Formação; Família; Deficiência e Reabilitação; Acessibilidades; e, 

Toxicodependência e Reabilitação. 

Com o objectivo de facilitar a divulgação e disseminação da informação inerente 

ao CLASL, deu-se prioridade à informatização de todos os dados previstos no 

Sistema de Informação da Rede Social, criada pelo Instituto da Segurança Social, 

IP. 

Foi promovido o regular funcionamento do Plenário, órgão deliberativo do CLASL, 

que reuniu com a periodicidade quadrimestral.  
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Em 2007, assegurou-se a representação do CLASL na Plataforma 

Supraconcelhia do Pinhal Litoral, nomeadamente, através da participação técnica 

no seu Núcleo Operativo. 

 

Projecto “Viver Melhor/Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro” 
Das acções para a melhoria de competências sociais e pessoais, salientam-se o 

apoio psicossocial disponibilizado diariamente no Bairro Dr. Francisco Sá 

Carneiro, e que se traduziu em 242 atendimentos; o acompanhamento às famílias 

através do Programa “Intervenção Centrada na Família” e do qual resultou o 

acompanhamento integrado interinstitucional de 17 famílias, maioritariamente 

daquele território; a disponibilização de acesso gratuito à Internet, com apoio 

técnico para o exercício da cidadania.  

Das acções de promoção da participação e da acção comunitária, destacam-se 

os diversos ateliês de animação sócio-cultural e intergeracional realizados nas 

áreas de gastronomia multicultural, e de trabalhos manuais; as acções de 

promoção da inserção profissional da família, nomeadamente, através de um 

espaço lúdico-pedagógico, assegurado diariamente por uma mãe do próprio 

bairro, em situação de inserção sócio-profissional, onde participaram 43 crianças 

entre 3 meses e 13 anos de idade; e do encaminhamento de três famílias para o 

Programa “Em Busca do Tesouro das Famílias”; e, as actividades de promoção 

da melhoria da imagem do bairro junto da comunidade exterior, das quais se 

destacam a participação na “Festa dos Povos” promovida pela Associação 

AMIGRANTE e um lanche convívio no Solar do Visconde da Barreira, a convite 

da Associação de Desenvolvimento Social da Barreira.  

 
Rendimento Social de Inserção 
No ano de 2007, foi assegurada a participação da CML, em vinte e três reuniões 

de trabalho, junto do Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social, IP 

no Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção, órgão no qual 

têm também assento representantes dos Centros de Saúde, Hospital de Santo 

André, Centro de Respostas Integradas do IDT, Centro de Emprego e Centro 

Educativo de Leiria do Ministério da Educação. 

Ao longo do ano foram subscritos dezoito Planos de Inserção para a área de 

habitação, pela representante do Município. 
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Naquele órgão, foi feita a apresentação do Programa “O Tesouro das Famílias”, 

com vista à sua adaptação às famílias beneficiárias daquela medida social, e, a 

divulgação dos campos de férias “Sol e Aventura” da FAJDL, donde resultou a 

participação de alguns jovens socialmente desfavorecidos, através da 

comparticipação financeira da CML. 

Como forma de actualização de conhecimentos e praticas desenvolvidas noutras 

zonas do país, representou-se o Município no Encontro Regional dos Núcleos 

Locais de Inserção, realizado em Lisboa, no dia 27 de Março, e nas 

comemorações nacionais dos dez anos do Rendimento Social de Inserção, em 

Santarém, no dia 22 de Junho. 
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CAPÍTULO IX  
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

Durante o ano de 2007, e no âmbito das operações urbanísticas, foram emitidas 

licenças ou autorizações de construção a que correspondem 1017 fogos e 

376282 m2 de área bruta de construção. No ano anterior estes valores tinham 

sido de 910 fogos e 364221 m2 de área bruta de construção. De referir o 

aumento verificado ao nível do número de fogos licenciados ou autorizados, a 

nível de número de requerimentos, processos novos entrados, ofícios expedidos 

e outros indicadores constantes da listagem anexa em que se verificam, de um 

modo geral, valores superiores aos do ano de 2006.    

Durante o período em análise, verificaram-se os seguintes dados relativos ao 

número de licenças ou autorizações de construção, áreas brutas de construção e 

número de fogos com licença ou autorização de construção emitidas no ano de 

2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia Área de construção (m2) N.º  fogos N.º lic. const. 
Amor 14.518 37 45 
Arrabal 6.474 25 28 

Azoia 4.083 6 11 

Bajouca 4.623 13 18 
Barosa 10.053 18 20 

Barreira 15.451 51 26 

Bidoeira 10.532 11 19 
Boa Vista 8.085 17 24 

Caranguejeira 12.027 30 42 

Carreira 0 0 6 
Carvide 7.060 17 22 

Chainça 790 2 09 

Coimbrão 8.479 44 20 
Colmeias 14.739 24 61 

Cortes 3.926 8 13 

Leiria 30.590 158 49 
Maceira 27.377 80 114 

Marrazes 50.211 135 80 

Memória 1.464 2 8 
Milagres 5.210 11 23 

Monte Real 3.320 10 15 

Monte Redondo 19.746 38 48 
Ortigosa 8.687 22 26 

Parceiros 28.508 73 43 

Pousos 38.796 126 71 
Regueira de Pontes 14.529 4 11 

Santa Catarina 11.088 22 32 

Santa Eufémia 5.237 6 21 
Souto Carpalhosa 10.679 27 38 

Total 376.282 1.017 943 
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Relativamente à área bruta de construção licenciada ou autorizada apresenta-se 

um gráfico comparativo, respeitante aos anos de 2005, 2006 e 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relativamente ao trabalho desenvolvido pelo Departamento apresentam-se os 

seguintes dados, referentes ao diversos sectores e que espelham de forma 

sintética a sua actividade: 
Atendimento ao público (média diária de munícipes -120) 29880 

Informações via telefone (média diária – 120) 29880 

Requerimentos entrados 16138 

Processos novos entrados 

Relativos a edificações 1389 

Relativos a loteamentos  13 

Relativos a obras de urbanização 2 

Pedidos de alterações, ampliações aos projectos iniciais 

Relativos a edificações 358 

Relativos a loteamentos 34 

Pedidos de informação prévia (entrados) 

Relativos a edificações 54 

Relativos a loteamentos 4 

Relativos a obras de urbanização 2 
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Participações (entradas) 415 

Genéricos (assuntos diversos) 169 

Pedidos de prorrogação do alvará de licenças de obras e licenças especiais de 

acabamentos 

 

227 

Pedidos de ocupação de via pública 82 

Pedidos de licença de utilização 657 

Pedidos de averbamentos de titulares, técnicos e empreiteiros  427 

Ofícios expedidos 16425 

Correspondência recebida 5422 

Pedidos por via correio electrónico 1261 

Processos remetidos à Divisão de Obras Particulares-Zona 1 9635 

Processos remetidos à Divisão de Obras Particulares-Zona 2  11786 

Processos remetidos à Divisão de Obras Particulares-Zona 3 6850 

Processos de obras e loteamentos presentes em reunião de Câmara (incluindo 

pedidos de informação prévia, participações, vistorias higiénicas, genéricos) e 

propostas de deliberações 

 

 

468 

Processos submetidos a despacho (incluindo aprovação de arquitecturas, 

licenciamentos, indeferimentos, pedidos de informação prévia, pedidos de vistoria, 

etc.) 

 

 

 

Processos e cadernetas requisitadas ao arquivo 11891 

Processos e cadernetas remetidas ao arquivo 11639 

Autos de vistoria emitidos incluindo também estabelecimentos de restauração e 

bebidas e estabelecimentos de comércio de produtos alimentares e não alimentares e 

de prestação de serviços (Portaria n.º33/2000, de 28 de Janeiro) 

 

 

 

280 

Autos de recepção provisória de infraestruturas de loteamentos 8 

Autos de recepção definitiva de infraestruturas de loteamentos 5 

Mandados de notificação 191 

Certidões de destaque, de constituição de propriedade horizontal e de licenças de 

utilização de edifícios antigos 

 

1238 

Guias de receita emitidas 14350 

Alvarás de licença ou autorização de construção emitidos 

Relativos a edificações novas, suas alterações, de fundações e ocupações de via 

pública, exploração de combustíveis e instalação de infra-estruturas de suporte  de 

estações de radiocomunicações 

 

1075 

Relativos a loteamentos e suas alterações 3 

Averbamentos e aditamentos em alvarás de licença ou autorização (prorrogações e alterações) 

Relativos a edificações 304 

Relativos a loteamentos 17 

Autorizações de utilização de edifícios emitidas 526 

Estatística enviada ao INE (construção, ampliação, alteração e utilização de edifícios)  

1400 

Fotocópias tiradas 74721 

Solicitações no âmbito da Casa Pronta desde Agosto 2007 66 
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Sector de apoio técnico aos licenciamentos especiais  

 
Sector da fiscalização 
Serviço efectuado para o Departamento de Operações  
Urbanísticas 

Processos relativos a edificações informados e fiscalizados 5041

Autos de transgressão 

              Obras sem licença 572

              Obras em desacordo com a licença 108

              Outras Transgressões 253

Autos de embargo 164

Queixas verificadas e informadas 848

Mandados de notificação efectuados 138

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico e Recursos 
Humanos 

Mandados de Notificação 114

Processos de contra-ordenação 55

Informações técnicas relativas aos processos de Licenciamento Industrial (LIND) e de 

Licenciamento de Armazenagem e Postos Abastecimento de Combustíveis Líquidos e 

Gasosos Derivados do Petróleo (LICOMB), que decorrem no departamento 

 

427 

Informações técnicas relativas aos processos de Autorização para instalação de infra-

estruturas de suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 

 

127 

Processos LIND que deram entrada em 2007 20 

Processos LICOMB que deram entrada em 2007 33 

Processos de Autorização para instalação de infra-estruturas de suporte de estações 

de radiocomunicações e respectivos acessórios que deram entrada em 2007 

 

6 

Processos LIND com declaração prévia ao exercício da actividade industrial 

correctamente preenchida 

 

12 

Processos LICOMB com Projecto de Instalação aprovado em 2007 11 

Processos LICOMB em condições de ser emitida a Licença de Exploração 8 

Processos de Autorização para instalação de infra-estruturas de suporte de estações 

de radiocomunicações e respectivos acessórios em condições de ser emitida a 

referida autorização 

 

32 

Vistorias no âmbito do Licenciamento Industrial 4 

Vistorias no âmbito do Licenciamento da Armazenagem e Postos Abastecimento de 

Combustíveis Líquidos e Gasosos Derivados do Petróleo 

 

8 

Vistorias Coordenadas pela Direcção Regional do Ministério de Economia do Centro  

4 

Vistorias no âmbito do Departamento (Higiénicas, restauração e bebidas, comercio, 

etc.) 

25 
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Autos de Notícia 40

Informações 6
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CAPÍTULO X 
PLANEAMENTO E URBANISMO 

 
Actividade Geral do Departamento 
Com o retomar de funções da Direcção do Departamento de Planeamento e 

Urbanismo destacam-se no corrente ano a mudança do Gabinete do PDM para 

as instalações da Rua de Alcobaça, anteriormente ocupadas pela LeiriaPolis, 

bem como o apoio ao plano de realojamento dos serviços municipais, tendo em 

vista a libertação do corpo poente da Câmara Municipal com vista à sua 

reabilitação, bem como a programação da melhoria das condições de trabalho 

dos vários serviços, nomeadamente o DOU. 

Foram retomadas as reuniões regulares de coordenação do Departamento com 

as suas três Divisões. 

No âmbito das atribuições do DPU tem sido prestado apoio sempre que solicitado 

aos serviços do Município através dos técnicos das várias Divisões, e mantido o 

apoio à Comissão de Abertura de Propostas, bem como na análise efectuada 

pelas respectivas Comissões de Análise. 

Foi efectuado o acompanhamento dos Planos de Pormenor iniciados no âmbito 

do Programa Polis e ainda em tramitação: 

- PP1 – Em 2007 foram concluídas as alterações decorrentes da entrada em vigor 

da legislação sobre ruído (Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro), e submetidas a 

parecer da CCDR, bem como preparada a deliberação relativa à avaliação 

ambiental (Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho). 

- PP3 – Em 2007 manteve-se o acompanhamento junto da Direcção Geral de 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

Procedeu-se à aplicação do SIADAP de acordo com o actual quadro legal em 

vigor. 

 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território 
 - Plano Director Municipal eficaz. 
Monitorização do Plano em vigor, nomeadamente informações de processos de 

obras (261), certidões (145), pareceres, atendimento ao público (cerca de 2000 

munícipes) e entidades externas.  
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Síntese dos trabalhos técnicos da equipa pluridisciplinar no âmbito da revisão do 

PDM. 

- Conclusão no ano de 2007 dos trabalhos gráficos relativos à reformulação do 

Plano, no âmbito da Revisão (REN, RAN, Ordenamento e Servidões) de acordo 

com pareceres e acompanhamento de entidades externas. 

- Conclusão do Relatório e da Carta de Património de acordo com as orientações 

do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), 

bem como com os dados da Carta Arqueológica Municipal. 

- Elaboração e entrega à Direcção Geral de Recursos Florestais (DGRF) do 

relatório sectorial sobre áreas ardidas nos termos da legislação em vigor para 

estas zonas. 

- Continuação do diagnóstico industrial do concelho de Leiria, com 

georeferênciação das unidades. 

- Reuniões sectoriais, para análise do Regulamento Preliminar do PDM com as 

seguintes entidades: Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), 

Divisão de Recursos Aquícolas, Cinegéticos e Pastoris (DRACP), DGRF. 

- Elaboração de pareceres relativos ao Estudo de Impacte Ambiental do TGV, da 

Estação de Tratamento de Efluentes de Suniculturas (ETES), da REN, do IC36, 

envolvendo os vários sectores do departamento e da Câmara Municipal. 

Conclusão da Carta de Ruído do Concelho elaborada com apoio da DASU e 

ESTG. 

- Preparação da Análise Ambiental Estratégica para o PDM de acordo com o 

Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. 

- Plano de Urbanização da Cidade de Leiria 
Conclusão do PU da Cidade de Leiria para início do processo de consulta às 

entidades com envio à CCDRC para início do processo de análise da REN, com 

vista a obter o parecer da CNREN, e introdução no PDM das orientações para a 

zona urbana de Leiria. 

- Plano de Pormenor da Frente Marítima do Pedrógão 
Conclusão da 1ª Fase do Plano 

- Plano de Pormenor da Almuinha Grande 
Aprovação da Proposta de alteração sob o novo regime (Decreto-lei- 316/2007 de 

19/9) 

 



 83

- Estudo de Conjunto da Quinta do Rei 
Conclusão e aprovação do estudo 

- Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos | Porto Moniz | Jericó 
Continuação do trabalho de enquadramento das propostas para esta área e 

redefinição da rede viária e estrutura urbana, com vista á elaboração do Projecto 

de Execução da Variante dos Capuchos e requalificação da Rua dos Mártires. 

- Projecto de Requalificação da Frente Marítima do Pedrógão 
Conclusão do estudo Prévio 

- Projecto de Intervenção – Avenida General Humberto Delgado 
Conclusão do Estudo relativo à 1.ª fase 

- Projecto de Implantação do Novo Aeródromo de Leiria – Freguesia de 
Milagres 
Conclusão do Estudo para a implantação da pista com parecer favorável do 

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e da Força Aérea Portuguesa (FAP). 

Conclusão do Ante-projecto de arquitectura do Edifício Terminal 

- Outros Projectos  
Conclusão do projecto de Apoio de Praia Tipo (APC | APS | APM) - Praia do 

Pedrógão 

Projectos de parques Infantis: Monte Real, Brejo, Picheleiro e Telheiro 

- Licenciamento de Publicidade para o Concelho de Leiria 
Número de Processos – 227 

Número de Pareceres – 251 

- Arquitectura Paisagista 
- Conclusão dos Guias Pedonal e de Arborização Urbana para a Cidade de Leiria, 

de Caracterização dos Espaços Exteriores, e do Regulamento para Espaços 

Exteriores Públicos. 

- Apoio técnico à empreitada ”Núcleo Museológico do Lapedo em Santa Eufémia. 

- Elaboração do Ante-Projecto de Regulamento de Uso do Espaço para a Lagoa 

da Ervedeira e sua Envolvente e do Ante-Projecto de Regulamento de Uso do 

Espaço para as Salinas da Junqueira. 

- Apoio técnico à execução da empreitada “Requalificação de Praceta na Cruz da 

Areia, Leiria”. 

- Preparação do Projecto para os espaços públicos da Quinta da Matinha. 

- Elaboração do Projecto da Envolvente do Parque Desportivo da Arroteia e 

parque de merendas. 
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- Estudo e enquadramento para uma intervenção na Ribeira do Amparo e Parque 

Urbano da Quinta do Bispo. 

- Elaboração do projecto de intervenção paisagística na área envolvente ao 

campo polidesportivo da Arroteia, com construção de parque de merendas. 

Acompanhamento de obras em curso. 

 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 
- Gestão urbanística - licenciamento 
Emissão de pareceres de projectos de obras particulares respeitantes ao Centro 

Histórico e outras zonas - 100 

- Reabilitação Urbana 
- Preparação do estudo de enquadramento estratégico para a ACRU (área crítica) 

a executar externamente. 

- Conclusão do processo com vista à elaboração do contrato de permuta a 

estabelecer entre a Câmara e os proprietários de três edifícios do Centro 

Histórico, que inclui a antiga residência de Eça de Queiroz, cujo andamento 

aguarda o parecer final do Tribunal de Contas. 

- Acompanhamento da aplicação dos incentivos à reabilitação no âmbito dos 

programa específicos nomeadamente o Programa de Reabilitação dos Edifícios 

do Centro Histórico (PRECH). 

- Conclusão do trabalho de levantamento e inventariação das matrizes da Área 

Crítica com vista à aplicação da redução das taxas de IMI, conforme deliberação 

do Município. 

- Plano de Pormenor do Centro Histórico 
Acompanhamento do processo respeitante ao contrato a efectuar com a equipa 

do PP do Centro Histórico com vista à sua alteração e actualização. 

- Espaço Público 
Conclusão dos projectos de requalificação dos arruamentos desenvolvidos no 

âmbito do Protocolo de adesão às Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, 

das áreas ainda não intervencionadas. 

Foi atribuída a bandeira de prata pelo mérito das acções realizadas no âmbito 

deste Protocolo. 

- Património 
- Preparação da constituição de uma base de dados para os edifícios com 

características Arte Nova, integrada na Carta Patrimonial e participação na 
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reunião da Rede no âmbito da adesão de Leiria à Rede de Municípios Arte Nova 

em parceria com a Divisão de Cultura. 

- Concluída a segunda fase da Mapoteca (Identificação e digitalização de 

documentos gráficos interpretativos e elaboração das respectivas memórias 

descritivas). 

- Colaboração e acompanhamento arqueológico, relativo às intervenções nos 

edifícios do Centro Histórico 

- Levantamento patrimonial dos edifícios do Centro Histórico que estão ou irão ser 

objecto de intervenções. Foram efectuados levantamentos fotográficos métricos 

rectificados e respectiva análise patrimonial dos edifícios, objecto de obras bem 

como das principais praças e ruas. 

- Colaboração para a conclusão da Carta Arqueológica de Leiria 

- Acompanhamento da aplicação “Casa Pronta”, relativa à aplicação do Direito de 

Preferência. 

- Habitação 
Conclusão do projecto de arquitectura para um bloco habitacional de custos 

controlados na Cruz da Areia. 

 

Divisão de Informação Geográfica 
- Sector de Geografia e Estatística 
- Colaboração na página internet do município nomeadamente nas aplicações do 

“Geo-Portal” com produção de informação georeferenciada e acompanhamento 

do desenvolvimento das aplicações de ligação aos dados relativos às obras 

particulares, cadastro do património, toponímia, e publicidade no servidor de base 

de dados da medidata. 

- Emissão de Certidões relativas à localização de terrenos e de toponímia de 

várias freguesias.  

- Tratamento de informação relativa aos dados das actividades económicas nas 

várias freguesias de Leiria e análise dos dados da população e actividades 

económicas e criação de gráficos exemplificativos 

- Tratamento de dados relativos ao limite administrativo do Concelho de Leiria 

com Ourém e Porto de Mós e coordenação dos dados com o Instituto Geográfico 

Português (IGP) e instrução do processo relativo às divergências encontradas na 

Carta Administrativa Oficial de Portugal.  
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- Criação de base de dados geográfica relativa ao inquérito à população do centro 

histórico. 

- Acompanhamento do desenvolvimento das aplicações de ligação aos dados 

relativos à toponímia e cartografia no servidor de base dados e nas aplicações do 

“Geo-Portal”. 

- Criação de base de dados geográfica relativa à Carta Arqueológica com 

definição da estrutura de tabelas alfanuméricas e georeferênciação dos lugares 

arqueológicos., para envio ao Instituto de gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR). 

- Colaboração com o PDM na montagem da base de dados da Industria e na 

estruturação da informação, das tabelas e das pesquisas de dados. 

- Sector de Cartografia, Cadastro e Desenho 
- Actualização e manutenção da base de dados respeitante à toponímia da rede 

viária das freguesias de Ortigosa e Regueira de Pontes. 

- Digitalização e georeferenciação do cadastro dos processos de obras 

particulares de todo o concelho de Leiria relativos ao ano de 2004, 2005 e 2006. 

- Digitalização e criação de ficheiros pdf de processos das obras particulares para 

o projecto “Casa Pronta”. 

- Atendimento ao público dos munícipes e serviço de fornecimento de peças 

necessárias à entrega de projectos de arquitectura, nomeadamente plantas de 

localização e extractos do PDM (cerca de 6000 plantas/ano). 

- Sector de Topografia 
- Levantamentos topográficos com medição de áreas e delimitação de imóveis, 

solicitados pelo PDM, DOU, DHRU e Juntas de freguesia, nomeadamente em 

Monte Redondo (Salinas da Junqueira), Monte Real, Pousos, Bidoeira, Coimbrão 

(Pedrógão), Milagres, Azóia e Marrazes. 

- Referênciação dos pontos de cota de nível na cidade de Leiria, adensamento da 

rede de nivelamento na Sra. da Encarnação, morro do cemitério e em 

arruamentos da cidade. 
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CAPÍTULO XI 
SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 
Gestão do Ar 
- Campanha de monitorização da qualidade do ar efectuada durante a 
Semana da Mobilidade 
Relativamente à campanha que decorreu no período de 10 a 25 de Setembro, 

tendo as amostras sido recolhidas na Avenida Heróis de Angola, junto ao Teatro 

José Lúcio da Silva importa referir que foram analisados diversos poluentes 

indicadores de poluição de tráfego, concretamente monóxido de carbono, 

partículas em suspensão e ozono.  

 

Gestão de Águas Residuais Urbanas 
- Mercado do Levante no Pedrógão 
Em virtude do Mercado de Levante do Pedrógão ter lugar numa área que não é 

servida pelas redes de águas de abastecimento e águas residuais foram 

instalados naquele local 3 módulos sanitários portáteis autónomos destinados, 

respectivamente, a utentes masculinos, utentes femininos e pessoas portadoras 

de mobilidade reduzida. 

 

Gestão de Resíduos  
- SIRER – Sistema Integrado de registo Electrónico de resíduos 
Decorrente da necessidade de dar cumprimento do disposto no artigo 48.º do DL 

n.º 178/2006, de 5 de Setembro, conjugado com o artigo 1.º da Portaria 

n.º320/2007 de 23 de Março, a DASU procedeu ao registo da CML no SIRER. 

Os dados relativos à produção/encaminhamento a destino final adequado dos 

resíduos da CML, durante o ano de 2006, foram atempadamente descarregados 

no Mapa de Registo de Resíduos. 

- Deposição de R.S.U. Valorizáveis 
Os serviços da Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

promoveram, no período em referência e no concelho de Leiria, a instalação de 

ecopontos em 17 localizações consideradas estratégicas e a recolha de cerca de 

1.800 toneladas de vidro, 2.000 de papel e 773 de embalagens de plástico e 

metal. 
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Deposição de R.S.U. Indiferenciados 
No período de referência a Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., 

promoveu a instalação de 328 contentores para deposição de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Concelho de Leiria. 

- “Monstros” 
A recolha porta-a-porta, realizada gratuitamente no concelho de Leiria 

proporcionou a recolha de um total de 60,58 toneladas de monstros 

encaminhados a destino final adequado. 

 

Quantitativos de monstros recolhidos porta-a-porta durante 2007
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Manutenção de Equipamentos 
No âmbito do Sistema de Qualidade e Ambiente, promoveu-se no período de 

referência do presente relatório a verificação do estado de manutenção de infra-

estruturas/equipamentos, conforme plano previamente aprovado, 

designadamente cinzeiros, papeleiras, dispensadores, contentores de grande 

capacidade e fixadores, instalados no Concelho de Leiria. 

 

Resíduos Hospitalares 
- Gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos com origem no canil e 
bombeiros municipais 
Em 2007 foram encaminhados para operadores devidamente autorizados, 79,7 

kg de resíduos hospitalares perigosos grupo III, com origem nos Bombeiros 

Municipais e 5,1 kg de resíduos hospitalares perigosos grupo IV, com origem nos 

Bombeiros Municipais e Canil Municipal. 
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Fluxos Especiais de resíduos 
- REEE’s – Resíduos eléctricos e electrónicos 
No ano transacto foram encaminhados para um centro de recepção devidamente 

licenciado, os REEE´s gerados nos vários Departamentos da CML. 

- Pilhas 

No âmbito da colaboração prestada à Valorlis, S.A., na recolha das pilhas usadas 

depositadas selectivamente nos pilhões oportunamente distribuídos nas sedes de 

freguesia, bem como por vários edifícios públicos, foram recolhidos, em 2007, 

pelos serviços de ambiente da autarquia e transportados às instalações da 

Valorlis, S.A., 346 kg de pilhas. 

- Óleos alimentares usados 
Na sequência da aprovação da candidatura ao pedido de apoio no âmbito do 

programa LEADER+/ADAE denominada, “Recolha e Valorização de Óleos 

Alimentares Usados”, desenvolveram-se diversos procedimentos com vista à 

implementação do projecto no concelho de Leiria, concretamente a elaboração de 

um protocolo com a empresa de gestão de resíduos, Sociedade ÓLEOTORRES – 

Óleos Vegetais, Lda, que irá proceder à recolha e valorização dos óleos. 

 Durante o ano em curso, obteve-se o licenciamento simplificado pela CCDRC, a 

fim de se poderem distribuir pelo concelho os reservatórios de seiscentos litros de 

capacidade, acessíveis ao público em geral, para a deposição dos óleos 

alimentares usados, produzidos no sector doméstico.  

Procedeu-se também à abertura dos concursos a fim de adquirir todos os 

equipamentos e materiais. 

 

Praia do Pedrógão – Higiene e Limpeza 
A DASU é responsável pela gestão da limpeza e salubridade da Praia do 

Pedrógão, tendo envolvido esta gestão, no ano de 2007, as seguintes 

actividades: 

a) Limpeza e varredura manual dos espaços públicos; 

b) Despejo e manutenção de papeleiras; 

c) Lavagem e desinfecção sanitários/balneários públicos existentes na praia, num 

total de 30; 

d) Limpeza do areal da praia, a qual tem incluído, até à data, a recolha e 

substituição, diárias, de 70 sacos de 100 litros, colocados no mesmo para 
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utilização dos veraneantes, e a retirada manual de resíduos de grandes 

dimensões que assomem à praia resultado da dinâmica costeira; 

 
Cemitério Municipal de Leiria 
No período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, foram prestados um total 

de 148 serviços, dos quais 124 inumações, 23 trasladações e 1 exumação para 

outro cemitério. 

Procedeu-se ainda a um total de 90 licenciamentos de campas.  

Foram, também, desenvolvidos procedimentos com vista à harmonização entre o 

Regulamento do Cemitério de Leiria e o Sistema de Gestão de Qualidade e 

Ambiente, bem como optimização do sistema de pagamentos de taxas relativas 

ao cemitério. 

 
Acções de Fiscalização 
No âmbito de queixas apresentadas na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

foram averiguadas diversas situações de denúncias, relacionadas com os 

seguintes assuntos: esgotos; resíduos Sólidos; higiene Pública e cemitérios. 

Foram informados 367 processos e levantados 3 autos de contra-ordenação. 

 

Processo de Certificação da DASU pelas Normas NP EN ISO 9001:2000 e NP 
EN ISO 14001:2004 
No ano de 2007, a DASU deu continuidade ao desenvolvimento de 

procedimentos tendo como objectivo a obtenção da certificação de acordo com os 

referenciais normativos referidos em epígrafe. 

De salientar que a DASU possui 19 PT’s – Procedimentos de Trabalho 

documentados, associados a 3 PG’s – Procedimentos de Gestão próprios, aos 

quais estão associadas IT’s – Instruções de Trabalho, envolvendo 45 impressos 

(entre comuns a todo o sistema e próprios). 
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  CAPÍTULO XII 
PROTECÇÃO CIVIL 

 

O presente capítulo tem por objectivo descrever e analisar as actividades 

desenvolvidas durante o ano de 2007, bem como sintetizar os valores estatísticos 

anuais relativos à actividade do Corpo de Bombeiros Municipais de Leiria. 

 

Actividades na Emergência 
- Combate a Incêndios 
Foram os seguintes os incêndios em que intervieram os Bombeiros Municipais de 

Leiria, durante o ano de 2007: 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

12 19 14 11 12 11 30 39 34 37 28 18 265 

 

Tipos de incêndios (comparativo 2005/2006, onde sobressai a diminuição do 

número de incêndios florestais): 
Ano Florestais Industriais Urbanos Outros Total 

2006 132 25 104 36 297 

2007 124 16 98 27 265 

 
- Serviço de Saúde 
A prestação do Serviço de Saúde, especificamente como Doença Súbita, 

significou durante o ano de 2007, 63,99% do total de Emergência Médica. 

- Acidentes de Viação 
Em quadro idêntico se expressa a sinistralidade rodoviária, fazendo-se a 

comparação com o ano de 2006: 
Anos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

2006 21 16 18 14 31 16 18 19 23 27 20 28 251 

2007 19 14 24 18 20 14 16 23 18 24 20 18 228 

 
- Acidentes de Trabalho 
As ocorrências relativas a acidentes de trabalho foram as seguintes: 
Anos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

2007 3 6 7 4 6 4 10 6 3 3 5 3 60 
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A prestação de cuidados de saúde pode sintetizar-se no seguinte quadro: 
Outras 

Emergências

Médicas 
ANO D.Súbita Ac.Viação Ac.Trabalho  

Transporte 
Doentes TOTAL  

2007 1790 228 60 700 6 2784 

 

- Prestação de outros serviços 
A tabela seguinte esgota os restantes serviços não englobados nos Serviços de 

Incêndio e Serviço de Saúde, onde se encontram expressas as ocorrências do 

tipo: inundações, lavagens de pavimento, espalhar serradura nas vias rodoviárias, 

cortes de árvore, aberturas de elevadores, aberturas de portas e outras não 

qualificadas no âmbito das actividades de emergência mas com enquadramento 

no grupo das de auxílio à população e diversas instituições. 

 
Cortes  

ANO Inundações 
Lavagem 

Pavimento 
Esp. 

Serradura árvore 

Abertura 
Elevador

Abertura 
Porta Outros Total

2007 24 112 4 42 37 190 210 619 

 

Pessoal 
O efectivo do Corpo de Bombeiros tem diminuído nos últimos anos e perspectiva-

se que durante os anos de 2008 e de 2009 passarão à situação de reforma mais 

seis Bombeiros. 

O actual número de 58 Bombeiros é manifestamente insuficiente, tendo em linha 

de conta as necessidades operacionais. Face a esta situação, durante o Verão de 

2007, houve necessidade de reforçar pontualmente os piquetes, recorrendo ao 

regime de prestação de serviço em horas extraordinárias. 

Durante o ano de 2007 houve um decréscimo nas diferentes situações de 

emergência. Face a esta situação, houve uma consequente diminuição no 

consumo de combustíveis. 

No quadro dos encargos extraordinários com pessoal verificou-se um aumento 

significativo devido às ocorrências de incêndios, particularmente no mês de 

Setembro, e às prevenções realizadas a eventos de carácter cultural durante o 

ano.  

Relativamente ao quadro de pessoal, as necessidades poderão ficar resolvidas 

com o recrutamento, previsto para o ano de 2008, de 13 Bombeiros. 



 93

CAPÍTULO XIII 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 
Desenvolvimento Económico 
- ZICOFA – Zona Industrial da Cova das Faias 
Com vista à conclusão do processo de adjudicação dos lotes, salienta-se a 

realização, a 19 de Março, da hasta pública para venda dos 4 lotes que estavam 

disponíveis, estando assim todos os lotes adjudicados. 

- Edifício Mercado Sant’Ana 
Em Outubro deu-se início à elaboração do programa de concurso para a 

adjudicação do direito do arrendamento das lojas 0.14, 0.15, e 0.16 daquele 

espaço. 

- Plataforma Empresarial Logística 
Constituição, a 20 de Abril, do Centrologis – ACE, que constitui a Entidade 

Promotora do Projecto da Plataforma Empresarial Logística para a região centro, 

a qual potenciará o aproveitamento das oportunidades no campo da logística e 

transportes através da implementação de uma rede de infra-estruturas assente 

numa lógica de especialização entre concelhos envolvidos, sob a área de 

influência do porto da Figueira da Foz. 

- Incubadora D. Dinis 
Adjudicação da obra de construção do Edifício Sede, prevendo-se o seu termo 

em Maio de 2008, na sequência da assinatura do auto de consignação em 

Outubro. 

- GestinLeiria 
Em 2007 a sua actividade continuou marcada pela aquisição das parcelas de 

terreno necessárias à construção do Parque Empresarial de Monte Redondo 

(PEMR). 

Actualmente, encontram-se negociados cerca de 54 hectares de terreno, dos 

quais cerca de 40 hectares se encontram efectivamente adquiridos. Na área de 

intervenção da 1ª fase do PEMR faltam concluir as negociações com apenas três 

proprietários. 

Paralelamente ao processo de aquisição de terrenos foi lançado, em Janeiro de 

2007, o concurso de empreitada para a construção das infra-estruturas da 1ª fase 

do PEMR e para a via de acesso, tendo apresentado proposta um total de 

dezanove concorrentes.  
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- Loja do Empresário 
Preparou-se uma candidatura ao programa financeiro Eixo 3 (Medida 9 do 

POCENTRO no âmbito do III QCA), com vista à ‘Recuperação, Beneficiação e 

Valorização da Casa dos Pintores para instalação de uma oficina de arqueologia’. 

De referir a elaboração do projecto de execução da Requalificação Urbana e 

Paisagística da Fonte dos Parceiros. 

Elaboraram-se igualmente as peças desenhadas do projecto de execução da 

Requalificação Urbana e Paisagística da Fonte dos Parceiros. 

De referir a entrega de candidatura ao programa financeiro PQAUP (Programa de 

Qualificação de Áreas de uso Público – Medida 3 - DGOTDU) do Projecto de 

Requalificação Urbana e Paisagística do Largo 30 de Junho – Carreira. 

 
Animação Comercial 
A Câmara Municipal de Leiria, em parceria com a ACILIS – Associação Comercial 

e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, deu continuidade ao programa de 

animação “Há Feira na Praça!”, centrado na Praça Rodrigues Lobo. 

Deste modo, e à semelhança de anos anteriores, teve lugar a feira temática, 

denominada Feira de Carnaval, na Praça Rodrigues Lobo. 

Destaque para o acompanhamento e constituição da UAC – Unidade de 

Acompanhamento e Coordenação do Centro Histórico, em Abril de 2007. Criada 

com o objectivo de consolidar e profissionalizar a animação/dinamização dos 

Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, a UAC adoptou o nome de 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós. 

Nota para a realização de uma Feira Temática no Centro Histórico, no dia 14 de 

Julho, denominada Feira de Verão, organizada pela Câmara Municipal de Leiria, 

Acilis e pela Agência de Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós.  

Destaque ainda para a realização de outra Feira Temática, agora na Praça 

Rodrigues Lobo, denominada Feira de S. Martinho, organizada em conjunto pela 

Câmara Municipal de Leiria, Acilis e pela Agência de Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos. 

A Agência dinamizou ainda as seguintes acções: Aldeia de Natal, Feira de 

Comércio na Rua, inserida na Semana Europeia da Mobilidade, Feira de 
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Artesanato Urbano – FAZERES, Noite de Tunas Académicas e ainda a realização 

da II Feira de Comércio e Artesanato Urbano. 

De referir ainda a realização das Feiras das Velharias, no segundo sábado de 

cada mês, na Praça Rodrigues Lobo, em espaço aberto, onde, para além do 

comércio, se proporciona também o encontro de antiquários, que promovem os 

seus intercâmbios, compra e vendas, trocas e coleccionismo. 

Durante 2007, procedeu-se à habitual manutenção e controlo da feira, 

organização e distribuição do espaço, levantamento das presenças dos 

vendedores e reorganização processual. 

Mantendo a tradição dos anos anteriores e dando apoio ao comércio e aos 

munícipes na quadra natalícia, procedeu-se à adjudicação do serviço de 

iluminação de Natal decorativa, optando pela iluminação das principais artérias da 

cidade e dos edifícios ligados a esta Autarquia. 

Nota ainda para o tradicional concurso de montras de Natal que a Câmara 

promoveu em colaboração com a ACILIS.  

- Gabinete de Apoio ao Consumidor  
Assinatura do Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Direito 

do Consumo, em 04 de Dezembro.  

O Gabinete de Apoio ao Consumidor é um serviço especializado criado pela 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós, destinado à informação, prevenção, encaminhamento, 

mediação e resolução de conflitos de consumo. 

O serviço tem como principal função acolher e informar consumidores e 

fornecedores visando a crescente melhoria das suas relações comerciais. 

 

Turismo 
Em colaboração com a Região de Turismo Leiria/Fátima e a Junta de Freguesia 

do Coimbrão, a Câmara Municipal organizou o X Festival de Sardinha, na Praia 

do Pedrógão, onde vários restaurantes estiveram representados. 

No recinto do Festival, para além das tasquinhas, o público teve acesso às 

tendinhas de artesanato, onde os artesãos da região de Leiria expuseram os seus 

produtos, bem como a um programa de animação com grupos de música 

tradicional.   

Inserido no Festival da Sardinha, realizou-se o hastear da Bandeira “Praia 

Acessível”, e a assinatura dos protocolos de vigilância e segurança balnear da 
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Praia do Pedrógão com o Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria. 

Estes protocolos têm como principal objectivo a vigilância e assistência na Praia 

do Pedrógão, incluindo o funcionamento em contínuo do Posto de Socorro 

Médico, durante a época balnear de 2007. 

De 1 a 9 de Setembro, teve lugar o XV Festival Regional de Gastronomia, uma 

organização da Câmara Municipal de Leiria e da Região de Turismo Leiria 

Fátima, que teve lugar nos Terraços do Marachão e na entrada do Parque da 

Cidade. 

 
Mercados e Feiras 
- Mercados Municipais de Levante 
Relativamente ao Mercado de Levante de Leiria, realizaram-se as tarefas 

habituais inerentes aos licenciamentos de vendedores, cobrança de taxas, 

notificações, controlo de acesso às instalações e registo de assiduidade.  

Acompanhou-se o trabalho desenvolvido pela STL, na limpeza do recinto, durante 

e após cada mercado. 

No Mercado de Levante da Praia do Pedrógão, e durante 2007, nota para a 

reparação da vedação do recinto, numeração dos lugares e verificação das 

instalações sanitárias do recinto. 

Procedeu-se ainda à reorganização dos procedimentos de controlo de entradas, 

assiduidade, cartões de feirante e cartazes. 

Destaque também para a organização e realização dos procedimentos e da 

apresentação em hasta pública, para arrematação dos lugares vagos daquele 

mercado. 

Controlo das entradas e da assiduidade, no local, executados por todos os 

Encarregados e Fiéis, em regime de rotatividade, com apoio da G.N.R. 

- Mercados Fixos 
No Mercado Municipal de Maringá, em Leiria, realizaram-se as tarefas habituais 

de controlo da limpeza e manutenção das instalações, fiscalização do 

cumprimento das regras de funcionamento do mercado, em conformidade com os 

regulamentos, acompanhado pelo veterinário municipal. 

No que diz respeito ao Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, realizaram-se 

igualmente as tarefas habituais, procedeu-se à gestão corrente, garantindo as 
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condições de higiene, limpeza e fiscalização do cumprimento das regras de 

funcionamento deste mercado. 

Relativamente ao Mercado Municipal de Falcão, mercado grossista que se 

caracteriza pela venda de têxteis (quinta-feira, de manhã) e produtos 

hortofrutícolas (segunda, quarta e sexta-feira à noite), procedeu-se ao controlo 

das entradas e saídas de vendedores e compradores; verificação e 

acompanhamento da limpeza do recinto e instalações sanitárias, durante o 

funcionamento e após o encerramento; coordenação da cobrança das taxas dos 

lugares de venda, assim como a cobrança das renovações de cartões e 

realização de cartões novos. 

- Feira de Maio  
Em 2007, realizou-se mais uma edição da Tradicional Feira de Maio, que teve 

lugar nos terrenos junto à margem direita do Rio Lis, na zona de Almuinha 

Grande, desenvolvendo todos os trabalhos de preparação de infra-estruturas, 

concursos e adjudicação de fornecimentos, elaboração de planta, marcação de 

terreno e instalação de feirantes.  

A Feira, contou com áreas destinadas a divertimentos, exposição, comércio, 

restauração, e divulgação institucional.  

 

Fiscalização Sanitária 
- Acções de Fiscalização 
No âmbito de queixas apresentadas na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

foram averiguadas diversas situações de denúncias relacionadas com os 

seguintes assuntos: publicidade; ocupação da via pública; máquinas de diversão; 

elevadores; mapas de horário de funcionamento. 

Foram informados, no total, 774 processos, e executados 8 autos de contra-

ordenação. 

- Controlo Higio-Sanitário no Mercado Municipal 
- Controlo da origem, temperatura e qualidade de produtos de origem animal. - - 

Controlo das viaturas de transporte de produtos alimentares (condições de 

higiene, temperatura e acondicionamento); verificação do cumprimento das 

normas respeitantes ao transporte, conservação, preparação e venda dos 

produtos alimentares. 

- Verificação e controlo da limpeza e desinfecção das instalações do Mercado 

Municipal. 
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- Procedeu-se à realização de peritagens em colaboração com a ASAE nos 

estabelecimentos de comercialização, preparação e transformação de produtos 

de origem animal. 

- Participação em vistorias de concessão de licença de utilização com as 

restantes entidades competentes. 

Destaque ainda para a colaboração com as forças policiais, quando solicitado, e 

emissão de pareceres sobre diversos assuntos relacionados com as funções do 

médico veterinário municipal. 

- Canil Municipal  
Realizaram-se as tarefas habituais de controlo da limpeza e manutenção das 

instalações; realização de sequestros de animais suspeitos de raiva, ou por 

outros motivos legais; recolha de animais errantes no concelho e vacinação anti-

rábica de canídeos nas instalações do canil. 

Deram entrada no canil 664 animais, dos quais 378 entregues pelos proprietários, 

por diversos motivos, e 286 provenientes da recolha efectuada pelo Canil 

Municipal, Forças Policiais, Munícipes e Associação Zoófila. 

 

Sector de Licenciamentos Diversos 
- Taxas e Licenças 
O Sector de Licenciamentos Diversos procedeu à realização das tarefas 

habituais, tendo a destacar os seguintes elementos estatísticos: 

1.1. Veículos até 50 C.C. 2005 2006 2007 

Emissão de Licenças de condução de Ciclomotor 29 50 47 

Emissão de Licenças de condução de Veículos Agrícolas 21 19 11 

Renovação de licenças de condução 400 394 438 

2.ªs vias de licença de condução 29 16 25 

Registo e matrícula de Ciclomotor 214 106 -------- 

Registo e matrícula de Motociclo 3 ----------- -------- 

2.ªs vias de livrete 57 29 -------- 

Fotocópia/certidão da ficha de registo -------- -------- 267 

Transferência de Propriedade 593 338 ------- 

Transferência de Propriedade c/ troca de chapa 36 17 --------- 

Abate de Velocípedes 5 5 7 

Troca de chapas de matrícula 14 10 -------- 

2.ª Via de chapa de matrícula  4 2 ------- 

Transferência de motor 0 1 -------- 

Apreensão de livretes 24 26 12 
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Averbamento de cor, morada e outros 7 6 ------- 

Rectificação de n.º quadro 1 1 ------- 

Ofícios expedidos relativos a ciclomotores/motociclos 68 80 125 
Pedidos de informação relativos a registos e licenças de 
condução 62 74 30 

Diversos   70 

1.2 Caça 2005 2006  

Pedido de Exame 5 7 13 

Pedido de concessão de Carta de Caçador 12 6 21 

Renovação Cartas Caçador dentro do prazo 91 77 98 

Renovação Cartas Caçador fora do prazo 40 27 19 

2.ªs Vias de Cartas de Caçador 2 1 1 

Licenças de Caça Nacionais 239 206 185 

Licenças de Caça Regionais 95 57 52 

Licenças de Caça a Patos 85 67 55 

Licenças de Caça Maior 28 33 29 

Zonas de Caça – parecer do CCM 10 2 ----- 

1.3 Cemitério 2005 2006 2007 

Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua 25 30 24 
Averbamento de Alvarás de Concessão de Sepultura 
Perpétua 16 20 55 

Averbamento de Alvarás de Concessão de Jazigo 2 ------------ ---------- 

2.ªs Vias de Alvarás 13 22 20 

Inumações em Sepulturas e Exumações 131 150 124 

Trasladações  34 19 23 

Ocupação Anual de ossários municipais 19 26 34 

Ocupação Anual de prateleiras de jazigos municipais 4 4 5 

1.4. Licenciamento Sanitário 2005 2006 2007 

2.ªs Vias de Alvarás 1 8 19 

Averbamento de Alvarás 2 7 4 

Inspecção de Viaturas para transporte de Animais Vivos 18 21 -------- 

1.5. Outros Licenciamentos 2005 2006 2007 

Concessão de Cartões de Vendedor 
Ambulante 26 15 22 

2.ª Via de Cartões de Vendedor Ambulante 2 2 5 

Renovação de Cartões de Vendedor Ambulante 128 135 113 

Concessão de Cartões de Feirante 34 35 28 

2.ª Via de Cartões de Feirante 2 2 7 

Renovação de Cartões de Feirante 228 251 222 

Concessão de Cartões de Feirante - Artesanato/Velharias 6 2 14 

Renovação de cartões de Feirante - Artesanato/Velharias 9 1 7 
Publicidade (licenciamentos deferidos. Inclui acções 
promocionais) 384 221 303 
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Publicidade (Concessão de Alvarás) 154 278 128 

Publicidade (Renovações de Alvarás) 243 337 408 
Mapas de Horário de Funcionamento (emissão e 
substituição) 147 180 268 

Alargamento de Horário de Funcionamento --------------- 37 28 

Licenças de Provas Desportivas 6 35 32 

Licenças de Recinto Itinerante  22 24 35 

Licenças de Recinto Improvisado 19 31 83 

Licenças Especial de Ruído  32 61 142 

Licenças de Arraial + Ruído  344 312 357 

Autorizações para uso de fogo de artifício --------------- 64 133 

Ocupação da Via Pública (Registos ENT.,ENTFE e INT.) 170 174 197 

Ocupação da Via Pública (Licenciamentos) 345 178 88 

Máquinas de Diversão (Registo) 58 40 15 

Máquinas de Diversão (Licença de Exploração) 85 92 76 
Máquinas de Diversão (Averbamento de Transferência de 
Propriedade) 4 9 6 

Mudança de Local de exploração 14 1 14 

Táxis (transferência/transmissão de licença) ------- 2 7 

Táxis (substituição de veículo) 2 4 9 

Táxis (assuntos diversos) ------- ------ 38 

Guarda-nocturno (renovação de licenças) 5 5 4 

2. Expediente Diverso 2005 2006 2007 

Registo de entrada de correspondência (Externa e Interna) 4371 3976 3973 

Registo de saída de correspondência  2902 3262 2126 
Pareceres sobre criação de empresas (Portº 196-A/01 de 
10/03) --------------- 34 27 

Propostas de deliberação 238 146 189 

Processos incorporados no arquivo 835 946 664 

Ascensores – Inspecções periódicas --------------- 220 ------ 

Ascensores – Reinspecções --------------- 61 ------ 

3. Requisição de bilhetes por cobradores 2005 2006 2007 

3.1. Mercados    

DE LEIRIA (Falcão)    

Terrado Veículos Ligeiros (taxas a €4,09) 500 200 400 

Terrado Veículos Ligeiros (taxas a €4,18) --------------- 600 ------- 

Terrado Veículos Pesados (taxas a €8,08)  100 200 ------ 
Terrado ocupando directamente o terrado – (sazonais) – 
(taxas a €0,48) 800 200 ------- 

Terrado ocupando directamente o terrado – (sazonais) – 
(taxas a €0,49) --------------- 1000 ------- 

DA PRAIA DO PEDROGÃO 2005 2006  

Terrado em Edifícios (taxas a €0,48) 1m2 300 ------------ ------ 

Terrado fora de Edifícios (taxas a 0,49) 1m2 500 2000 ------ 
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3.2. Balneários    

MERCADOS E FEIRAS 2005 2006 2007 

Falcão (taxa a 0,75) 200 300 200 

Feira de Maio (taxa a 0.71) 300 -------- ------ 

4. Venda de bilhetes por cobradores 2005 2006 2007 

4.1. Mercados    

DE LEIRIA    

Falcão - Terrado Veículos Ligeiros (taxa a €4,18) 433 158 199 

Falcão - Terrado Veículos Ligeiros (taxa a €4,09) --------- 355 174 

Terrado Veículos Pesados (taxas a €7,90)  14 ------------ -------- 
Terrado ocupando directamente o solo – (sazonais) – 
(taxas a €0,49) 500 378 480 

Terrado ocupando directamente o solo – (sazonais) – 
(taxas a €0,49) -------- 500 -------- 

DA PRAIA DO PEDROGÃO    

Terrado em Edifícios (taxas a €0,49) 1m2 300 1500 ------- 

Terrado fora de Edifícios (taxas a €0,49) 1m2 500 -------- ------- 

4.2. Balneários 2005 2006 2007 

DO MERCADO    

Falcão (taxa a €0,73) 270 55 68 

Falcão (taxa a €0,75) --------- 159 96 

4.3. Horto/venda de plantas e aluguer de vasos 2005 2006 2007 
Venda de Plantas e Aluguer de Vasos (preço €0,25 e 
€2,50) - IVA 12% 532 523 370 

Venda de Plantas e Aluguer de Vasos (preço €5,00) - IVA 
12% 237 157 119 

5. Cartões de acesso ao mercado falcão 2005 2006 2007 

Emissão / Substituição  513 545 320 

Renov. de Cartões  2822 2493 1873 

Desistência de colaboradores 175 240 40 

Atribuição de lugares (Merc. Têxteis) -------------- 8 11 

Atribuição de lugares (Merc. Hortofrutícola) --------------- 10 5 

Desistências de vendedores (M. Têxteis) --------------- 27 30 

Desistências de vendedores (Mercado Hortofrutícola) --------------- 19 6 
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Emissão de guias de receita pelo Sector de Licenciamentos Diversos 

Totais por Unidade Orgânica 2007 

Designação Guias Liquidadas Guias Recebidas 

 Total Receita Total Receita 

10.01.02 - Mercados 7518 576.110,87 7573 575.586,72 

10.01.05 - Metrologia 306 47.543,20 306 47.543,20

10.03.02 - Cemitério 268 33.048,71 261 30.732,82

10.04       - Sector de Licenciamentos Diversos 3834 573.229,87 3675 503.990,28

13.01       - Protecção Civil (ascensores) 262 26.694,04 262 26.694,04

13.02       - Bombeiros Municipais 30 6.170,82 29 6.045,35

02.02.09 – Guias emitidas só por utilizadores SLD 275 69.000,68 275 69.000,68

 2005 2006 2007 

6.2 Totais Gerais Guias Receita (€) Guias Receita (€) Guias Receita (€)

Guias Liquidada ( Receita da Câmara e 
consignada a outras entidades) 15.924 2,038,260,61 13.740 1.497.371,73 12.493 1.331.798,00 

Guias Recebidas ( Receita da Câmara e 
consignada a outras entidades) 15.440 1.834.395,70 13.480 1.405.960,75 12.381 1.259593.09 
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CAPÍTULO XIV 
ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 

 
Empreitadas de Obras Públicas 
O DOM promoveu os concursos para a realização de empreitadas de construção, 

ou de concepção/construção, de todas as obras públicas e fiscalização das 

empreitadas.  

O quadro seguinte apresenta as acções desenvolvidas em 2007:  

Designação Freguesia Consignação Recep_Provisória Valor Final 

Execução de muros de suporte para contenção de terras e outras obras 
acessórios na pavimentação de passeios na rua Principal em Casal da 
Quinta - Milagres Milagres 23-01-2007 26-12-2007 45.856,00 

Pintura do Interior do Piso 3 (Ala Sul) no Edifício Maringá - Instalações da 
PT cedidas gratuitamente à CML - Leiria Leiria 14-03-2007 13-06-2007 17.397,50 

Construção da rampa para deficientes e reconstrução do muro no posto 
da GNR de Monte Real Monte Real 19-03-2007 23-04-2007 12.883,31 

Remodelação do Colector Pluvial na Rua João de Deus - Quinta da 
Alçada Marrazes 26-10-2006 05-12-2007 7.651,75 
Iluminação do Polidesportivo Descoberto de - Cortes Cortes 11-08-2006 09-05-2007 9.611,93 

Intervenção "Agris" 2006 Beneficiação do Ponto de água em vale do 
Horto,  freguesia de Azoia Azoia 18-06-2007 27-07-2007 1.950,00 

Impermeabilização da cobertura do edifício da Junta de Freguesia de 
Pousos Pousos 11-01-2007 10-08-2007 35.007,50 
Reparação do Colector Pluvial na Quinta da Maligueira - Marrazes Marrazes 15-08-2007 27-09-2007 7.657,50 

Execução de Pinturas diversas no Jardim de Infância dos Capuchos - 
Leiria Leiria 18-12-2006 16-01-2007 13.610,00 

Execução de passeios e  reparação de calçadas em diversos Locais   02-05-2005 02-05-2007 78.800,00 

Sinalização Horizontal com a Pintura a Quente em Sprayplástico e 
Termoplástico (Aplicação Manual) na Zona Urbana de Leiria e Vias 
Municipais do Concelho. Genérico 10-02-2003 13-08-2007 112.100,00 

Execução de sistema de aquecimento Central nos dois edificios anexos à 
escola do 1º.CEB de Marrazes - Marrazes Marrazes 24-01-2007 15-02-2007 11.546,00 

Reparação da Instalação Eléctrica do pavilhão Gimnodesportivo dos 
Silvas Leiria 02-03-2007 14-05-2007 12.270,45 
Estação Arqueológica - Abrigo do Lagar Velho - Santa Eufémia Santa Eufémia 14-08-2006 19-11-2007 73.214,43 
Reparação da Avenida Adelino Amaro da Costa - Marrazes Marrazes 11-06-2007 20-09-2007 20.950,00 

Adaptação de Espaço Para Instalação da Biblioteca Escolar, 
Recuperação de Casa de Madeira e Trabalhos Diversos na Escola EB1 
da Cruz d' AreiA - Leiria Leiria 06-06-2007 19-06-2007 9.639,05 

Reforço da ponte da Ruivaqueira e beneficiação de caminho agricola 
envolvente à ponte, na margem direita do rio Lis - Ortigosa Ortigosa 27-11-2006 02-04-2007 73.975,00 
Reformulação do Largo das Forças Armadas - Leiria Leiria 07-12-2006 17-01-2007 3.849,60 

Sinalização Luminosa Automática do Trânsito no Entroncamento da Rua 
da Escola com a Rua Paulo VI, Vale Sepal - Marrazes   14-02-2007 12-11-2007 16.091,70 
Escola Fixa de Transito da Ortigosa - 1.ª Fase 
 Ortigosa 20-03-2006 15-01-2007 149.083,98 

Rectificação e substituição de calçada no Largo da Sé até à Rua Conego 
Sebastião da Costa Brites - Leiria Leiria 12-01-2007 03-04-2007 4.450,00 
Execução do Colector Pluvial na Rua do Rei Lavrador - Amor -Trabalhos 
Acessórios na Rua Nova - Casal Nova – Amor 
 Amor 16-01-2007 13-12-2007 28.448,50 
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 Freguesia Consignação Recep_Provisória Valor Final 

Reconstrução do Pontão da Estrada da Serra do Branco ao Barreiro, 
LDevido às Intempéries de 24 e 25/Out/06 – Colmeias Colmeias 05-01-2007 02-03-2007 80.500,00 

Reconstrução do Pontão da Eira Velha,Devido às Intempéries de 24 e 
25/Out/06 – Colmeias Colmeias 19-01-2007  01-03-2007 85.243,00 
Pavimentação do estacionamento na rua da Escola - Marinheiros Marrazes 18-06-2007 17-07-2007 3.245,39 

Reconstrução do Pontão da Estrada da Confraria, Devido às Intempéries 
de 24 e 25/Out/2006 – Colmeias Colmeias 19-01-2007 01-03-2007 65.300,00 

Projecto de intervenção Paisagistica para o Largo da Feira de Loureira - 
1ª. Fase St. Ct. Serra 

Santa Catarina 
da Serra 17-05-2005 27-04-2007 62.758,73 

Execução de muro de gabião e talude na Estrada C.M. 1219 devido ao 
abatimento da estrada causado pelas intempéries do dia 24 e 25 de 
Outubro de 2006 - Mata – Milagres Milagres 29-05-2007 11-07-2007 4.950,00 

Reparação do arruamento junto à Ponte da Cabreira, devido às 
intempéries do dia 24 e 25 de Outubro de 2006 - Sismaria - Marrazes Marrazes 06-02-2007 02-03-2007 9.760,00 

Construção do Muro de Suporte na Escola Primária da Reixida Que Ruiu, 
Devido Às Intempéries de 24 e 25 de Outubro/2006 Cortes 24-09-2007 24-10-2007 24.912,00 

Substituição dos Vaõs Exteriores da Casa nº 5 do Bairro Social da Cova 
das Faias - Stª Eufêmea Santa Eufémia 08-10-2007 05-11-2007 4.175,60 

Execução de Baixada de Energia Electrica da Pista de Circulação da 
Escola Fixa de Trânsito - Ortigosa Ortigosa 12-02-2007 12-03-2007 4.923,50 
Reparação da Rua do Cabeço, Devido Às Intempéries - Carreira Carreira 02-03-2007 30-03-2007 4.680,00 

Execução de sala polivalente em módulos pré-fabricados na escola do 
1.CEB da Quinta Alçada - Marrazes Marrazes 16-02-2007 05-03-2007 92.439,49 

Substituição de canalização da rede de águas existente no r/c e 1º.andar 
das instalações do antigo liceu-Polo da escola EB n.2 Leiria Leiria 24-04-2007 18-05-2007 6.800,00 
Construção da Casa Mortuária de Azoia.  Azoia 21-02-2005 19-11-2007 130.819,54 

Pavimentação e drenagem pluvial no largo da feira da Loureira - 
Stª.Catarina da Serra 

Santa Catarina 
da Serra 26-03-2007 13-11-2007 44.508,37 

Aproveitamento do desvão no 1º.piso do edifício principal dos Bombeiros 
Municipais de Leiria Leiria 16-10-2006 11-01-2007 61.750,37 

Pavimentação dos arruamentos de acesso ao novo cemitério de 
Colmeias, incluindo Parqueamento - Colmeias Colmeias 02-11-2006 08-08-2007 34.493,23 
Iluminação da Envolvente da capela de Moinhos - Carvide Carvide 05-06-2006 10-05-2007 3.969,67 
Reparação da Rua José Bernardino Crespo Arrabal 01-03-2004 28-12-2007 83.492,85 

Execução de Passadeiras elevadas na Zona Urbana de Leiria Leiria 30-06-2006 05-03-2007 30.900,90 

Execução de colector pluvial na Rua das Olarias, Gândara dos Olivais - 
Marrazes Marrazes 23-06-2006 02-08-2007 48.542,06 

Beneficiação de colector Pluvial no Largo Dr. Serafim Lopes Vieira - Leiria Leiria 27-08-2006  16-01-2007 7.222,76 

Reparações diversas no Parqueamento do Edifício Maringá - Instalações 
da P. T. Cedidas gratuitamente  à C. M. Leiria Leiria 11-05-2007 08-10-2007 4.120,00 

Arranjos Exteriores da Urbanização do Brejo - Gândara dos Olivais - 
Marrazes Marrazes 26-11-2007 26-12-2007 18.791,74 

Quantidades de trabalho e estimativa de custo para prolongamento do 
colector e desvio da linha de água existente na Rua Principal da Base 
Aérea atá à Rua do Covão - Monte Real Monte Real 27-06-2007 04-07-2007 870,00 
Execução valeta na estrada de Abadia - Cortes Cortes 15-07-2005 03-01-2007 3.136,00 

Reparação, Melhoramento e Beneficiação da Estrada da Fazarga - Troço 
desde a Loureira até ao Limite do Concelho. 

Santa Catarina 
da Serra 24-07-2000 05-06-2007 37.617,27 

Iluminação do Largo de Convívio em Santa Catarina da Serra 
Santa Catarina 
da Serra 30-04-2007 08-05-2007 2.587,86 
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Iluminação do Largo em Vale Tacão - Santa Catarina da Serra 
Santa Catarina 
da Serra 09-10-2006 09-05-2007 3.346,62 

 Freguesia Consignação Recep_Provisória Valor Final 

Reestruturação do Entroncamento da Rua da Escola com a Rua  - Paulo 
VI, no Vale Sepal l - Marinheiros - Marrazes Marrazes 04-12-2006 05-11-2007 29.623,85 

Intervenção Agris - Beneficiação da rede viária florestal das Matas de 
Caranguejeira e Colmeias-2005 (ano 2)-freguesias de Caranguejeira e 
Colmeias Genérico 12-12-2005 13-02-2007 25.320,11 

Consolidação de taludes na E. N. 532, na zona de Lagares - Colmeias Colmeias 23-11-2007 12-02-2007 4.500,00 
Requalificação da Rua de Santa Catarina - 1ª. Fase- Azoia Azoia 06-03-2006 23-02-2007 112.685,49 

Requalificação da Rua de Santa Catarina - 2.ª Fase - Execução de 
Passeios - Azoia Azoia 12-12-2006 19-11-2007 44.169,15 

Pavimentação do parque de paragem do autocarro em Casal dos Matos  Pousos 13-09-2007 17-10-2007 750,00 

Substituição de pavimentos diversos no Jardim de Infância de Bidoeira de 
Cima Bidoeira de Cima 15-10-2007 19-11-2007 4.660,60 

Intervenção paisagistica para o Largo da feira de Loureira - 2ª. Fase - 
Santa Catarina da Serra 

Santa Catarina 
da Serra 12-12-2005 13-11-2007 39.583,67 

Alteração de Implantação da Ilha Ecológica Instalada na Av. Sociedade 
Defesa e propaganda Para o Largo do Posto de Turismo - Praia do 
Pedrógão - Coimbrão Coimbrão 09-04-2007 20-12-2007 6.753,43 

Recuperação e valorização das Salinas da Junqueira – 1ª fase – Monte 
Redondo Monte Redondo 22-11-2005 01-02-2007 97.609,15 

Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho - Aproveitamento de 
Cave da Ala Sul do Edifício - LEIRIA Leiria 03-10-2007 21-12-2007 27.520,72 

Reparações diversas nas instalações sanitárias no Edifício da PT no 
Centro Comercial Maringá  cedidas gratuitamente à CM Leiria  Leiria 11-09-2007 15-10-2007 1.818,00 

Intervenção Agris Beneficiação da rede viária florestal da Mata do Rato 
2006 Azoia 11-09-2006 02-02-2007 3.913,36 
Intervenção Paisagistica para o Largo a Norte da Igreja dos Milagres Milagres 15-07-2005 29-06-2007 150.607,65 

Substituição das telhas da cobertura da escola do 1º.Ciclo da Loureira 
Santa Catarina 
da Serra 31-05-2007 04-07-2007 7.520,00 

Execução do Colector Pluvial na Rua Bernardo Oliveira Gordalina-
Transversal à R. D. Carlos I - Marrazes Marrazes 18-09-2006 04-04-2007 30.596,30 

Trabalhos das redes técnicas afectadas pelo colector pluvial da Estação - 
Marrazes Marrazes 16-11-2007 05-12-2007 85.965,09 
Execução de trabalhos diversos no Agro-Museu de Ortigosa Ortigosa 11-10-2006 04-01-2007 22.946,08 

Construção de um muro de suporte e trabalhos acessórios na estrada de 
Fonte Cova - Monte Redondo Monte Redondo 23-11-2005  05-11-2007 41.798,09 

Pavimentação do troço restante da Rua N.S.de Fátima entre o 
cruzamento da Rua Campo Futebol e Rua do Carvalhal em Figueiras - 
Milagres  Milagres 04-06-2007 06-07-2007 10.725,00 

Execução de Pinturas diversas no Jardim de Infância de Bidoeira de Cima Bidoeira de Cima 11-10-2006 15-10-2007 9.499,89 
 

Foram várias as actividades instrumentais desenvolvidas pelo Departamento de 

Obras Municipais cabendo referir as seguintes: 

a) Colaboração com a Divisão de Educação no planeamento de intervenção 

tendo em conta as necessidades das freguesias, o estado actual do parque 

escolar e a carta escolar; 
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b) Apoio técnico às Juntas de Freguesia; 

c) Participação nas reuniões de obra e acompanhamento da fiscalização da 

empreitada de construção das novas instalações do Museu da Imagem em 

Movimento (fiscalizada por uma equipa técnica externa); 

d) Acompanhamento das obras promovidas pelas Juntas de Freguesia com base 

em protocolos de delegação de competência estabelecidos com a Câmara; 

e) Informações prévias de operações urbanísticas, no âmbito da rede viária e da 

rede de drenagem pluvial; 

f) Informações sobre processos de loteamento (operações de loteamento e obras 

de urbanização); 

g) Fiscalização de obras de urbanização, no que respeita à rede viária e rede de 

drenagem pluvial; 

h) Informações em processos relacionados com demolições, queixas, vistorias 

higiénicas e outras reclamações; 

i) Promoção de empreitadas relacionadas com processos de demolição e sua 

medição e orçamentação; 

j) Apoio técnico prestado ao Gabinete do PDM no que respeita à rede viária 

municipal; 

h) Execução de levantamentos topográficos e apoio em vários serviços de 

topografia;  

i) Informações sobre processos de responsabilidade civil extra contratual 

(acidentes rodoviários na rede viária municipal); 

j) Pareceres em processos de obras particulares, relacionados com inserções nas 

redes viárias envolventes, no sentido da optimização funcional e da segurança 

rodoviária; 

k) Informações sobre ocupações da via pública relacionadas com obras de 

construção civil ou de qualquer tipo de infra-estrutura sob a via, emissão de 

pareceres no sentido de ser minimizado o efeito da obstrução, com recurso a 

desvios de trânsito e indicação de itinerários alternativos; 

l) Resposta e caracterização de variadas solicitações para se intervir na via 

pública, nomeadamente, implementação de lugares para cargas/descargas, gares 

e parques de estacionamento, passadeiras para peões, marcas rodoviárias, 

sinalização semafórica, horizontal e vertical; 

m) Análises a solicitações de alterações de trânsito em diversos arruamentos nas 

freguesias do Concelho, com apresentação de sugestões e de propostas a tomar, 
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tendo por base a redução de efeitos negativos do comportamento dos 

condutores, promoção da segurança na circulação automóvel e circulação de 

peões; 

 n) Análise e parecer de requerimentos para realização de provas desportivas; 

o) Análise e informação de pedidos de licença de ocupação da via pública; 

p) Actualização da base de dados associada à localização e caracterização das 

passagens para peões do perímetro urbano de Leiria; 

q) Análise e parecer no que respeita à rede viária municipal do Estudo de Impacte 

Ambiental, em fase de Estudo Prévio, da Linha Batalha – Lavos 400 kv; 

r) Implementação das novas linhas urbanas de transporte colectivo. Apoio ao 

levantamento das paragens de veículos de transporte colectivo afectas às linhas 

mencionadas em epígrafe, de forma a apurar o material necessário em termos de 

indicação ao utente; 

s) Informações de pedidos de certidão sobre a existência de sinalização e o 

estado do pavimento em determinadas vias pertencentes à rede viária municipal; 

t) Acompanhamento da obra de execução da Rotunda Norte e Sul da EN1 – 

Azóia, promovida pela EP – Estradas de Portugal; 

u) Estudos de requalificação de cruzamentos de vias municipais com estradas 

nacionais, em estreita colaboração com a Estradas de Portugal; 

v) Colaboração na elaboração de Parecer Técnico relativo ao Traçado do TGV 

relativamente às acessibilidades propostas de ligação da Rede Viária Municipal 

às vias de Ligação às Estações Propostas na Linha do TGV afectas ao Concelho. 

 
Projecto de Sinalização Vertical de Orientação da Cidade de Leiria (PSVOCL)  
Levantamento e diagnóstico da sinalização de direcção existente na cidade de 

Leiria. Elaborou-se o presente projecto, a implementar com recurso a 

equipamento de mobiliário urbano, contribuindo, deste modo, para a 

uniformização da sinalização de direcção da cidade. Neste âmbito, procedeu-se 

à definição de percursos, a adoptar para cada indicação, de forma a 

alcançar uma maior diversificação e uma consequente diminuação das 

situações de congestionamento de trânsito. Esta definição teve por base o 

grau de importância da indicação considerada, a hierarquia da rede viária 

e o enquadramento na sinalização de direcção existente na rede rodoviária 

nacional.  
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Projecto de Mobilidade Sustentável 
Coordenado pelo Instituto do Ambiente (IA), tem por objectivo a caracterização de 

tipologias de áreas urbanas que permita a identificação de problemas comuns em 

termos de mobilidade urbana, com vista a um apoio técnico à elaboração e 

concretização de Planos de Mobilidade Sustentável, incluindo o desenvolvimento 

e implementação de acções concretas neste domínio. O projecto tem ainda por 

objectivo o desenvolvimento de um Manual de Boas Práticas de Mobilidade 

sustentável, que integrará experiências nacionais e internacionais de sucesso e 

as melhores propostas que vierem a ser formuladas no decurso deste projecto o 

qual contempla as seguintes fases, encontrando-se neste momento na fase 6: 

concepção do projecto; identificação e caracterização das tipologias das áreas 

urbanas; divulgação alargada do projecto e manifestação de interesse; selecção 

dos casos de estudo, reflectindo um equilíbrio regional e por tipologia; 

constituição de uma rede de centros universitários; diagnóstico estratégico e 

relatório de intervenção; elaboração/consolidação dos planos de mobilidade 

sustentável; selecção e implementação das primeiras acções; avaliação e 

divulgação dos resultados do projecto e conclusão do projecto e perspectivas 

futuras. 
 

Análise Técnica do Projecto Base do IC36  
O Parecer Técnico do DOM foi elaborado tendo em conta o enquadramento Viário 

do Traçado do IC36, concentrando-se no objectivo principal que consistia na 

avaliação de todas as rectificações que foram pedidas pelo Ministério do 

Ambiente e pela Câmara Municipal de Leiria. Também foi necessário abordar a 

questão das ligações à Rede Municipal do Concelho de modo a avaliar todos os 

nós propostos tendo em conta o enquadramento do Itinerário complementar à 

Rede Viária Municipal. Por fim foram analisados todos os Restabelecimentos, 

bem como o perfil transversal tipo, em todas as intersecções com as vias 

Municipais e outras Infra-estruturas, de modo a salvaguardar todos os 

restabelecimentos às mesmas. 

 
Actividades Desenvolvidas no âmbito do sistema de gestão da qualidade do 
DOM 
No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), durante o ano de 2007, o 

DOM participou em várias acções destacando-se: a elaboração do Balanço da 
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Qualidade, referente ao ano de 2007 (ver ANEXO I); reuniões do Conselho da 

Qualidade para apresentação dos respectivos balanços, análise dos vários 

indicadores de desempenho e redefinição da Política da Qualidade e Objectivos a 

atingir para os anos seguintes; participação na Auditoria Externa ao SGQ – PSQ’s 

e Auditoria de acompanhamento da certificação da qualidade; 

Acções de Sensibilização com a participação de todos os colaboradores do DOM; 

revisão e aprovação de planos de formação; análise dos resultados do inquérito a 

clientes; análise das reclamações e denúncias imputáveis ao DOM; redefinição da 

Matriz de Competências dos colaboradores do DOM; colaboração com os 

gestores da qualidade da DA, da DMAT, da DPEV e da DASU, na reformulação 

do Manual da Qualidade, na elaboração de vários procedimentos e do Balanço da 

Qualidade destas áreas de serviço e no planeamento do SGQ. 
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CAPÍTULO XV 
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 
Massas Minerais 
Durante o ano de 2007, realizaram-se visitas a explorações de massas minerais, 

tendo sido efectuado sempre registo fotográfico e levantamento com GPS, 

compilando todos os dados no programa Geomedia Profissional. 

Procedeu-se, no ano em questão, à análise de processos que deram entrada nos 

Serviços da Autarquia, relativos à indústria extractiva e respectiva 

emissão/consulta de pareceres de localização e atribuição de licenças de 

pesquisa e/ou de exploração de revelação e aproveitamento de massas minerais 

– pedreiras, respectivamente, em virtude da obrigatoriedade de tramitação com 

outras entidades com competência em razão da matéria, nomeadamente, 

Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do Centro ou 

Instituto de Conservação da Natureza, Direcção Regional de Economia do 

Centro, Administração Regional de Saúde, Instituto de Desenvolvimento e 

Inspecção das Condições de Trabalho e Direcção Geral de Energia e Geologia. 

Foram também efectuadas acções de fiscalização, bem como averiguadas 

reclamações apresentadas, relativamente à actividade de extracção, em conjunto 

com as outras entidades competentes na matéria. 

 

Pareceres a Estudos de Impacte Ambiental 
A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos colaborou na emissão dos pareceres 

conjuntos da Câmara Municipal sobre os seguintes estudos: 

- Estudo de Impacte Ambiental relativo ao traçado do IC36. 

- Estudo de Impacte Ambiental relativo  à Linha Batalha-Lavos de 400kV. 

- Estudo de Impacte Ambiental relativo ao traçado da linha de alta velocidade 

(TGV) Ota – Pombal.  

 

Gestão de Recursos Hídricos 
Foram emitidos pareceres relativos à proposta de alteração da Lei 58/2005, de 29 

de Dezembro, ao Projecto de Alteração do Decreto-Lei 243/2001, de 5 de 

Setembro, que estabelece o Regime da Qualidade da Água Destinada a 

Consumo Humano, à Proposta de Decreto-Lei que aprova o regime das 

Associações das Utilizações do Domínio Hídrico e à elaboração e divulgação de 
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Edital alertando para a obrigatoriedade de protecção contra quedas em poços, 

fendas, fossas e outras irregularidades no solo. 

Contactos com Juntas de Freguesia com vista à implementação e divulgação de 

Edital alertando para a obrigatoriedade de protecção contra quedas em poços, 

fendas, fossas e outras irregularidades no solo. 

-Intervenção nos troços inseridos em aglomerado urbano dos Rios Lis e 
Lena 
Procedeu-se também às acções de limpeza e desobstrução do Rio Lena inserido 

em aglomerado urbano (desde a confluência com o Rio Lis até à Mourã), tendo 

estes trabalhos sido realizados com o apoio da Associação de Regantes e 

Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL). 

Posteriormente às acções de regularização das linhas de água já mencionadas, 

foi feita a arborização das margens com espécies de árvores ripícolas, tendo a 

DASU contado com a colaboração da VERTIGEM – Associação para Promoção 

do Património, que disponibilizou recursos humanos. 

 
Praia do Pedrógão 
Desenvolvimento de procedimentos com vista à abertura do concurso para a 

regularização das areias da Praia do Pedrógão, e acompanhamento das 

respectivas actividades. 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos assegurou igualmente a devida 

divulgação do resultado das análises das águas balneares da Praia do Pedrógão 

e da Lagoa da Ervedeira. 

- Praia Acessível 
A Praia do Pedrógão foi galardoada, pelo terceiro ano consecutivo, com a 

Bandeira “Praia Acessível”, galardão este que premeia todas as praias que 

promovam acções de melhoria da sua acessibilidade para todos. 

Nesta Praia, e ao longo dos anos, a Câmara Municipal de Leiria, tem aumentado, 

ao longo da marginal, o número de estacionamentos para pessoas com 

mobilidade condicionada, procedeu à instalação de rampas de acesso à praia, ao 

alargamento dos estrados de circulação, sanitários e duches acessíveis com 

placas indicativas em Braille, contentores do lixo também assinalados com placas 

em Braille e disponibilização de um tiralô. 
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-Um Mar de Praias Limpas  
Durante a manhã do dia 2 de Junho de 2007 decorreu, na Praia do Fausto e na 

Praia do Casal Ventoso (Praia do Pedrógão), a VI Edição do “Mar de Praias 

Limpas”.  

Tratou-se de uma iniciativa da Região de Turismo Leiria/Fátima, conjuntamente 

com o Governo Civil de Leiria e as Câmaras Municipais de Leira, Alcobaça, 

Nazaré e Marinha Grande.  

Esta edição contou com a participação de 150 escuteiros dos Agrupamentos de 

Bidoeira, Carvide, Souto da Carpalhosa e Monte Redondo e no final da mesma 

foram depositados no Aterro Sanitário da Valorlis 1.060 kg de resíduos 

provenientes desta acção. 

- Centro Azul da Praia do Pedrógão 
A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, à semelhança de anos anteriores, 

teve a seu cargo a coordenação e acompanhamento das acções de educação e 

sensibilização ambiental, realizadas no Centro Azul da Praia de Pedrógão, bem 

como a formação aos recursos humanos afectos àquela infra-estrutura. 

Efectuaram-se ainda diversas acções com a colaboração da Ciência Divertida. 

 

Fotonaturis 
A Câmara Municipal de Leiria, apoiou o evento intitulado ““Fotonaturis – imagens 

da natureza 2007”, evento cultural, cuja temática foi a fotografia de natureza e 

ambiente, tendo incluído a realização de exposições, palestras, concursos de 

fotografia. 

 

Centro de Interpretação Ambiental 
Numa primeira fase e coincidente com a abertura do Centro de Interpretação 

Ambiental, a DASU fez o acompanhamento e coordenação das actividades 

patrocinadas pela Sociedade Leiria Polis e dinamizadas pela Vertigem – 

Associação para a Promoção do Património, nomeadamente “Curso de Ilustração 

Científica da Natureza”, “Observação de Aves” e “Cobras e Lagartos”. 
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Ruído 
- Mapa de ruído dos Aglomerados de Barosa, Maceira, Caranguejeira, Amor 
e Monte Redondo 
Finalização da elaboração dos Mapas de Ruído, no período de referência e à 

escala 1:5000, para os Aglomerados Urbanos de Barosa, Maceira, Monte 

Redondo, Caranguejeira e Amor e elaboração de proposta de definição de zonas 

sensíveis e mistas nos aglomerados em causa.  

- Reclamações de ruído 
Procedeu-se à análise e regularização de queixas de ruído, através da avaliação 

acústica, ao abrigo do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado, que 

aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

 

Divisão de Parques e Espaços Verdes 
Foram elaborados 349 ofícios de comunicação para o exterior, respeitantes a 

notificações de Gestão de Combustíveis, a licenças de mobilização de solo e 

resposta a reclamações. 

A Divisão procedeu ao acompanhamento e análise dos projectos de arranjos 

exteriores tendo elaborado 52 pareceres relativos a processos de loteamentos, 3 

pareceres relativos a processos de urbanização e 2 pareceres relativos a 

processos de obras particulares. 

Relativamente às licenças de mobilização, foram solicitados 217 pedidos de 

licenciamento tendo sido 174 pedidos deferidos, 38 indeferidos e 5 deles em área 

ardida. Foram emitidas 28 licenças de mobilização.  

No âmbito do Projecto AGRIS foram abertos 21Km de caminhos florestais. No 

que se refere a limpeza foram executados 60ha de Silvicultura preventiva e foi 

criado um ponto de água.  

Foi elaborado o Plano Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndios. Este 

plano foi enviado para aprovação pela Direcção Geral de Energia e Geologia e 

pela Direcção Geral de Recursos Florestais. 

Foi prestado apoio às Juntas de Freguesia na elaboração de candidatura ao 1º kit 

de intervenção contra incêndios.  

No que diz respeito à gestão de combustíveis, foram levantados 47 Autos de 

Notícia e elaboradas 35 Informações. Foi levantada uma participação referente à 

alteração da topografia local com movimentações de terra e limpeza da cobertura 
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vegetal sem alvará, notificados 38 proprietários e elaborados 82 processos 

relativos a situações de árvores em risco de cair sobre habitações. 

As actividades desenvolvidas no Horto Municipal durante o ano em referência 

fundamentaram-se, essencialmente, nas seguintes intervenções: preparação de 

canteiros, monda e limpezas, preparação de terras estrumadas, propagação de 

plantas. 

Foram fornecidas pelo Horto, 431 árvores, 3.247 arbustos, 2.326 herbáceas e 

18.355 plantas anuais. Foram requisitados e movimentados 3.851 vasos para 

embelezamento. 

Manutenção dos sistemas de rega das zonas ajardinadas do concelho e 

informação de anomalias detectadas. Foram instalados 17 novos sistemas de 

rega. 

Relativamente à compostagem de resíduos verdes, durante o período em análise, 

fez-se a transferência da compostagem da Urbanização de Santa Clara para a 

Urbanização da Gordalina, proveniente da valorização da matéria vegetal 

resultante da manutenção de jardins do Concelho, bem como, da gestão de 

combustíveis, tendo sido produzidos 180 toneladas de composto. 

De referir a construção e reconstrução de Jardins, numa área de 3.622m2 

distribuídos por 20 locais. Foram abatidas 56 árvores e plantadas 311 por 

diversos espaços do concelho. 

De acordo com as competências do Sector de Parques Infantis e de Lazer e 

cumprindo com o Plano de Manutenção Preventiva, procedeu-se à conservação e 

manutenção dos espaços de jogo e de recreio que estão sob a responsabilidade 

da Divisão. 

Das acções de manutenção realizadas destacam-se as seguintes intervenções: 

substituição dos degraus e passadiços da torre do espaço de jogo e de recreio da 

Quinta da Maligueira; tratamento de todos os componentes de madeira dos 

equipamentos do espaço de jogo e de recreio da Quinta da Maligueira; reparação 

da vedação do espaço de jogo e recreio da Quinta da Maligueira; reparação da 

vedação de madeira do espaço de jogo e recreio dos Jardins do Lis; substituição 

das mangas de plástico protectoras das correntes dos baloiços do espaço de jogo 

e de recreio da Praia do Pedrógão; tratamento de todos os componentes de 

madeira dos equipamentos do espaço de jogo e de recreio da Praia do Pedrógão; 

substituição dos topos dos postes do espaço de jogo e recreio Vale Sepal I; 

substituição dos topos dos postes do espaço de jogo e recreio Vale Sepal II; 
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substituição das mangas de plástico protectoras das correntes dos baloiços do 

espaço de jogo e de recreio Vale Sepal I; substituição das mangas de plástico 

protectoras das correntes dos baloiços do espaço de jogo e de recreio Vale Sepal 

II; remoção de graffitis dos equipamentos do espaço de jogo e recreio dos 

Capuchos. 

No referido período o Instituto de Desporto de Portugal efectuou, por solicitação 

destes serviços, a inspecção de três espaços de jogo e de recreio, dando deste 

modo, cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro.  

Foram aprovados em Relatório de Inspecção os seguintes espaços: Parque 

Infantil Afonso Lopes Vieira, Parque Infantil dos Capuchos e Parque Infantil da 

Ponte dos Caniços. 

 


