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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/08/08 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Apólice de Seguros Multirriscos – Contrato 120/2016 – Convite n.º 06/2016/DIAP, ao abrigo do Acordo 

Quadro celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Autorização para a 

contratação de serviços a mais  

 

Deliberação | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), relativa à necessidade de 

contratação de serviços a mais, no âmbito do procedimento em epígrafe (NIPG 25693/17 e NIPG-35957/17): 

Considerando que: 

- A 28.12.2016 foram celebrados os contratos de seguros, com a Fidelidade - Companhia de Seguros S.A., no 

seguimento do Convite n.º 6/2016, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria, para contratação das apólices de seguros do Município de Leiria; 

- Já no decorrer da execução do contrato surge a necessidade de integrar na Apólice Multirriscos: 

a) A Peça do Museu de Leiria (prémio de EXCELÊNCIA – SILLETO PRIZE, recebido numa cerimónia que teve 

lugar em Zagreb – NIPG 25693/17); 

b)  O Parque Canino, composto por equipamentos diversos e vedação com portões (NIPG 35957/17). 

- A não inclusão nas peças do procedimento, que deram lugar à Apólice Multirriscos, resulta, do facto de 

serem bens cuja propriedade foi assumida recentemente pelo Município de Leiria, depois de lançado o procedimento e 

já no decurso da execução do contrato;  

- Foram efetuados contactos com o mediador de seguros no Município no sentido de ser apresentado o valor 

correspondente a estes serviços a mais, resultando os seguintes encargos anuais adicionais: 

i) Peça do Museu de Leiria: máximo 8,00€; 

ii) Parque Canino: máximo 14,20€. 

- Esta nova necessidade, que resulta em serviços a mais, decorre de circunstâncias imprevistas e não é 

técnica e economicamente separável do objeto do contrato sem inconvenientes graves para a correta gestão do risco 

associado ao património do Município [n.º 1 do artigo 454.º do CCP]; 

- Estas novas inclusões obtiveram a anuência do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal (Vide NIPG 

25693/17 e NIPG 35957/17), atentas as questões de segurança e prevenção do risco de potenciais acidentes que lhe 

está inerente, bem como o cumprimento de exigências para com terceiros; 

- Está em causa um Convite ao abrigo ao Acordo Quadro, pelo que o somatório do preço contratual com o 

preço atribuído aos serviços a mais em nada alteraria o tipo de procedimento adotado [alínea b) do n.º 2 do artigo 

454.º do CCP]; 

- O preço atribuído aos serviços a mais, até ao momento, não ultrapassa 40% do preço contratual, no 

contrato em apreço (contrato n.º 120/2016, em anexo);  

Propõe-se que, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos Públicos, seja autorizado 

pela Câmara Municipal, enquanto órgão competente, a contratação de serviços a mais, com vista a integrar na Apólice 

Multirriscos a Peça do Museu de Leiria (prémio de EXCELÊNCIA – SILLETO PRIZE, recebido numa cerimónia que teve 

lugar em Zagreb) e o Parque Canino, composto por equipamentos diversos e vedação com portões, com efeitos a 

01.09.2017, do qual resulta um encargo adicional total máximo de 22,20€, isento de IVA, a que diz respeito o contrato 

n.º 120/2016. 

Mais de informa que a despesa relativa aos serviços a mais será satisfeita pela classificação 

orgânica e económica 02/020212, plano 2016/A/6 e deu origem ao cabimento número 1867/2017, ao 

compromisso número 221/2017,  e à requisição número 2657/2017, emitidos em 03/08/2017. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta e informação prestada pela 

Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), deliberou por unanimidade: 

a) Autorizar a realização de serviços a mais, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), com vista a integrar na Apólice Multirriscos a Peça do Museu de Leiria (prémio de EXCELÊNCIA – 

SILLETO PRIZE, recebido numa cerimónia que teve lugar em Zagreb) e o Parque Canino, composto por equipamentos 

diversos e vedação com portões, com efeitos a 01.09.2017, do qual resulta um encargo adicional total máximo de 

22,20€, isento de IVA, a que diz respeito o contrato n.º 120/2016; 

b) Proceder à notificação da decisão de autorização da realização de serviços a mais ao adjudicatário, fixando-

lhe o prazo de 10 dias, para prestação da caução exigida nos termos do artigo 88.º do CCP, conforme Convite e 

artigos 89.º e 90.º do CCP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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CONTRATO N.º 120/2016 

 

CONVITE N.º 06/2015/DIAP – AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, AO ABRIGO AO ACORDO QUADRO 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - 

LOTE 6 

 

 

Entre: 

RAUL MIGUEL DE CASTRO, casado, licenciado em Ciências do Estado, natural do concelho de Abrantes, residente na 
freguesia de Reguengo do Fétal, concelho da Batalha, portador do Cartão de Cidadão número 00561884, na qualidade 
de Presidente da Câmara e em representação do Município de Leiria, pessoa coletiva de direito público número 
505181266, no uso da competência própria que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, aplicável 
por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 9 de janeiro, como Primeiro 
Outorgante; 

  

e  

 

PEDRO MANUEL MONIZ PEREIRA ALFARO CARDOSO, portador do Cartão de Cidadão número 05162723 0ZY5, 
residente em Largo do Calhariz, n.º 30, 3.º Andar, 1249-001 Lisboa, contribuinte número 130375551, na qualidade de 
representante legal, conforme procuração que se arquiva no maço de documentos relativo a este contrato, intervém 
em nome e representação da entidade denominada Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., com o capital social 
de € 381.150.000,00 e cujos documentos se encontram depositados na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
– 4.ª Secção, com sede em Largo do Calhariz, 30, 3.º Andar, 1249-001 Lisboa, pessoa coletiva número 500918880, 
como Segundo Outorgante, 

 

Tendo em conta: 

− A decisão de adjudicação deliberação de 2016/12/06, da Câmara Municipal de Leiria, relativa ao procedimento por 
convite n.º 06/2016/DIAP – Aquisição de Apólice de Seguros, ao abrigo ao Acordo Quadro celebrado pela Central 
de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. 

− O subsequente ato de aprovação da minuta do contrato por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
datado de 22/12/2016, sujeito a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal de Leiria, sob pena de 
anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Considerando que a despesa inerente ao contrato será satisfeita pela classificação orgânica e económica 02/020212, 
plano 2016/A/6, compromisso número 3456/2016, autorizado em 2016/11/29. 

 

É celebrado o presente contrato, nos termos das seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1.ª | Objeto do contrato 

O Segundo Outorgante obriga-se a prestar ao Primeiro Outorgante os serviços relativos ao Seguro de Multirriscos 
(Lote 6). 

 

Cláusula 2.ª | Preço Contratual 

Pelos serviços associados previstos na cláusula anterior, o Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo 
Outorgante o preço de €142.661,52, isento de IVA. 
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Cláusula 3.ª | Condições de Pagamento 

As condições de pagamento do encargo resultante da aquisição das apólices objeto do contrato são fixadas de acordo 
com o previsto no Regime Jurídico do Contrato de Seguro e com a periodicidade prevista no Programa de Seguros. 

 

Cláusula 4.ª | Duração do Contrato 

As apólices constantes no Programa de Seguros vigorarão pelo período de 12 meses, com início a 01/01/2017. 

 

Cláusula 5.ª | Documentos integrantes do contrato 

 Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:  

a) Os esclarecimentos ao caderno de encargos; 

b) O caderno de encargos; 

c) Anexo I – declaração conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP; 

d) Anexo III – Proposta base e lista de preços unitários. 

 

Cláusula 6.ª | Documentos anexos ao contrato 

O segundo outorgante exibiu os seguintes documentos: 

− Declaração a que se refere a alínea a), do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos; 

− Declaração de situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, emitida a 11 de novembro de 
2016 e válida por quatro meses; 

− Certidão comprovativa de que tem a sua situação tributária regularizada relativamente a impostos, emitida 
em 08 de novembro de 2016, pelo Serviço de Finanças de Lisboa-3 e válida por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Guangchang Guo, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Qunbin Wang, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Michael Lee, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de José Manuel Alvarez Quintero, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de António Manuel Marques de Sousa Noronha, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Rogério Miguel Antunes Campos Henriques, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Wai Lam William Mak, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Lan Kang, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Xiaoyong Wu, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Lingjiang Xu, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

− Cópia do Registo Criminal de Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

− Cópia do Cartão de Cidadão de Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, com o número 05162723 0ZY5; 

− Cópia da Certidão Permanente, com o código de acesso n.º 4646-6226-5733; 

− Cópia da Procuração a conferir poderes necessários para representar a sociedade; 

− Garantia Bancária n.º 9015.008571.993. 

 

 

 

O presente contrato foi escrito em 2 páginas, assinadas pelos mencionados outorgantes. 
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INFORMAÇÃO N.º 59/2017 

 

N.º Registo 24401/17; NIPG n.º 25693 /17 

 

 

ASSUNTO: Museu de Leiria – Prémio EMYA – SILLETO PRIZE – TROFÉU: ativação de seguro 

 

 

O Museu de Leiria, apresentou a sua candidatura ao Prémio EMYA e no dia 06 de maio de 2017, foi distinguido com o 

prémio de EXCELÊNCIA – SILLETO PRIZE, numa cerimónia que teve lugar em Zagreb.  

 

O TROFÉU recebido é composto por uma peça metálica e suporte, avaliada em 400,00€. 

 

Considerando que o TROFÉU vai ficar exposto ao público em geral no Museu de Leiria, existe necessidade de 

salvaguardar eventuais danos e/ou furtos; 

Considerando que se trata de uma peça com suporte de valor inestimável e uma grande honra para o Município de 

Leiria, é necessário proceder a ativação do seguro para a mesma; 

Considerando ainda a exposição ao público no Museu de Leiria;  

Considerando ainda que o edifício do Museu de Leiria tem equipa de segurança todos os dias, entre as 8h45 e as 

18h30 e possui ainda sistema de videovigilância permanentemente. 

 

Face ao exposto, vimos pelo presente solicitar que seja acionado o seguro para a referida peça com suporte. 

 

 

À consideração superior 

Leiria, 27 de maio de 2017 

Délia Valério 
Assistente Técnica 
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Cumprimentos

Laura Costa
Técnica Superior
Divisão de Aprovisionamento e Património
Câmara Municipal de Leiria
Email: laura@cm-leiria.pt
Tel. 244 839 523-Extensão 523

De: "Laura Costa" <laura@cm-leiria.pt>
Para: "Hélia Cristina VIDIGAL" <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Cc: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>, "Sandra Margarida" <smargarida@cm-leiria.pt>
Enviadas: Terça-feira, 27 de Junho de 2017 12:30:18

Assunto: Re: Apólice Multiriscos

Boa tarde

Ainda não obteve valores?

Laura Costa
Técnica Superior
Divisão de Aprovisionamento e Património
Câmara Municipal de Leiria
Email: laura@cm-leiria.pt
Tel. 244 839 523-Extensão 523

De: "Laura Costa" <laura@cm-leiria.pt>

Para: "Hélia Cristina VIDIGAL" <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Cc: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>, "Sandra Margarida" <smargarida@cm-leiria.pt>, "Delia Regina MARQUES" <delia.marques@mdsinsure.com>

Enviadas: Terça-feira, 20 de Junho de 2017 15:01:57

Assunto: Apólice Multiriscos

Boa tarde, D.Hélia

Solicita-se cotação para efeitos de posterior aprovação superior, para o seguinte:

1-Peça no valor de 400 € pertença do Museu de Leiria (ver anexo);
2- Equipamento (ver anexo) e vedação em pinel fixados em postes metálicos com três portões, para o Parque Canino de Leiria , no valor de 12.615 €.

Cumprimentos

Laura Costa
Técnica Superior
Divisão de Aprovisionamento e Património
Câmara Municipal de Leiria
Email: laura@cm-leiria.pt
Tel. 244 839 523-Extensão 523
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De : Hélia Cristina VIDIGAL <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Assunto : FW: Apólice Multiriscos

Para : Laura Costa <laura@cm-leiria.pt>

Cc : Sofia Pereira <sofia@cm-leiria.pt>, Joao Jose CHAPELAS <joao.chapelas@mdsinsure.com>

Zimbra laura@cm-leiria.pt

FW: Apólice Multiriscos

Seg, 03 de jul de 2017 18:19

1 anexo

Cara Sra. Laura Costa,
Boa tarde,
 
Antes de mais as minhas sinceras desculpas pelo atraso na resposta.
 
O prémio total anual, para o “Troféu” no valor de 400,00 €, será de 8,00 € .

Relativamente à cotação, para vedação e portões do parque canino, aguardamos confirmação do segurador, pelo que amanhã voltarei ao contacto.
 
Mais uma vez peço desculpa pelo transtorno causado.
 
Com os melhores cumprimentos,
 
Hélia Vidigal
Public Entities | Account Executive
Tel. (+ 351) 21 010 85 37 | helia.vidigal@mdsinsure.com
___

A MDS MUDOU PARA O MARQUÊS.

Visite-nos em:
Praça Marquês de Pombal, nº 3A – 4º Andar | 1250 - 161 Lisboa

 
 

From: Hélia Cristina VIDIGAL [mailto:helia.vidigal@mdsinsure.com]

Sent: 3 de julho de 2017 09:30

To: 'Laura Costa' <laura@cm-leiria.pt>
Cc: 'Sofia Pereira' <sofia@cm-leiria.pt>; Joao Jose CHAPELAS <joao.chapelas@mdsinsure.com>

Subject: RE: Apólice Multiriscos

 

Bom dia D. Laura Costa,
 
Durante o presente dia enviaremos cotação.
 
Com os melhores cumprimentos,
 
 
Hélia Vidigal
Public Entities | Account Executive
Tel. (+ 351) 21 010 85 37 | helia.vidigal@mdsinsure.com
___

A MDS MUDOU PARA O MARQUÊS.

Visite-nos em:
Praça Marquês de Pombal, nº 3A – 4º Andar | 1250 - 161 Lisboa

 
 

From: Laura Costa [mailto:laura@cm-leiria.pt]
Sent: 3 de julho de 2017 09:24

To: Hélia Cristina VIDIGAL <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Cc: Sofia Pereira <sofia@cm-leiria.pt>; joao chapelas <joao.chapelas@mdsinsure.com>

Subject: Re: Apólice Multiriscos

 

Bom dia, D.Hélia

Agradecia alguma resposta.

Zimbra http://127.0.0.1:58311/zimbra/h/printmessage?id=544594e2-f7c4-4a82...
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Valor a segurar (peça com suporte) – 400,00€ 
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Silletto Prize 

 

(Intro): 
 

This prize goes to a museum which has in the past three years 

demonstrated excellence in involving its local community in planning 

and developing museum and heritage projects or has attracted 

outstanding support from its work with volunteers with the goal to 

enhance the public quality of the museum. 

 

 
(ANNOUNCEMENT) Silletto Prize 

 
This award goes to a museum that is a living community in 

itself, pro-actively serving the residents of both city and 

region.  

A light and welcoming atmosphere, unpretentious approach to 

the history of the city and the region, through a  large range of 

interactive activities offering intellectual and emotional 

learning and connecting the experience with today’s 

community.  

Staff and volunteers work together across all the museum’s 

initiatives.  

The museum coordinates the programming of the city’s other 

heritage sites, in a sustained and systematic cooperation, a 

place where working in partnership is viewed as both a 

challenge and an opportunity for pleasant engagement by all 

its stakeholders.   

 
  

The Silletto Prize 2017 goes to: 
 

Leiria Museum, Leiria, Portugal  
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De : Laura Costa <laura@cm-leiria.pt>

Assunto : Re: Seguro para Parque Canino

Para : patrimoniocml <patrimoniocml@cm-leiria.pt>

Zimbra patrimoniocml@cm-leiria.pt

Re: Seguro para Parque Canino

Qua, 19 de jul de 2017 16:54

4 anexos

De: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>

Para: "Laura Costa" <laura@cm-leiria.pt>

Enviadas: Quarta-feira, 31 de Maio de 2017 15:28:56

Assunto: Fwd: Seguro para Parque Canino

vamos ter de incluir o parque canino na apólice MR.

De: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>

Para: "Ana Esperanca" <aesperanca@cm-leiria.pt>

Cc: "Laura Costa" <laura@cm-leiria.pt>

Enviadas: Sexta-feira, 19 de Maio de 2017 17:53:26

Assunto: Fwd: Seguro para Parque Canino

Exma. Sr. Dr.ª Ana Esperança

Remete-se esclarecimento dos nossos corretores de sguros, confirmando que o Parque Canino se encontra abrangido na nossa apólice de Responsabilidae Civil.

Apenas teremos depois de tratar da questão do Multirriscos.

Ao dispor,

De: "Hélia Cristina VIDIGAL" <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Para: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>

Cc: "Delia Regina MARQUES" <delia.marques@mdsinsure.com>

Enviadas: Sexta-feira, 19 de Maio de 2017 16:58:20

Assunto: FW: Seguro para Parque Canino

Boa tarde Dra. Sofia,
 
Na apólice de Responsabilidade Civil encontra-se abrangido.
 
Para procedermos à inclusão do novo equipamento, na apólice de Multirriscos n.º ME63492659, necessitamos do capital a segurar (edifício e conteúdo) e local de
risco/morada.
 
Ao dispor para qualquer esclarecimento que seja necessário.
 
Com os melhores cumprimentos,
 
Hélia Vidigal
Public Entities | Account Executive
Tel. (+ 351) 21 010 85 37 | helia.vidigal@mdsinsure.com
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___

A MDS MUDOU PARA O MARQUÊS.

Visite-nos em:
Praça Marquês de Pombal, nº 3A – 4º Andar | 1250 - 161 Lisboa

 

From: Sofia Pereira [mailto:sofia@cm-leiria.pt]
Sent: quinta-feira, 18 de maio de 2017 18:36
To: Hélia Cristina VIDIGAL
Cc: aesperanca@cm-leiria.pt; Delia Regina MARQUES
Subject: Re: Seguro para Parque Canino
 

Boa tarde

Depreendo então que nada teremos de fazer, correto?

Relembro que se trata de um novo equipamento que não existia e que irá ser inaugurado este mês.

Cumprimentos,

De: "Hélia Cristina VIDIGAL" <helia.vidigal@mdsinsure.com>

Para: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>
Cc: aesperanca@cm-leiria.pt, "Delia Regina MARQUES" <delia.marques@mdsinsure.com>

Enviadas: Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 17:26:56

Assunto: FW: Seguro para Parque Canino

Cara Dra. Sofia,
Boa tarde,
 
Antes de mais as nossas sinceras desculpas pelo atraso na resposta.
 
Após apreciação da documentação, cumpre-nos informar que nos casos de concursos públicos onde os cadernos de encargos, obrigam a que as condições estejam
em cumprimento de vários seguros obrigatórios (ex. espaços de jogo e recreio, equipamentos desportivos, etc..), sendo esta a situação, o Parque Canino está
garantido na apólice de Responsabilidade Civil.
 
Sendo o equipamento propriedade do Município, encontra-se abrangido pela V/apólice n.º RC63492624.
 
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento que seja necessário.
 
Cumprimentos,
 
Hélia Vidigal
Public Entities | Account Executive
Tel. (+ 351) 21 010 85 37 | helia.vidigal@mdsinsure.com
___

A MDS MUDOU PARA O MARQUÊS.

Visite-nos em:
Praça Marquês de Pombal, nº 3A – 4º Andar | 1250 - 161 Lisboa

 

From: Sofia Pereira [mailto:sofia@cm-leiria.pt]
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Sent: quarta-feira, 10 de maio de 2017 16:32
To: Hélia Cristina VIDIGAL; Delia Regina Marques
Cc: Ana Esperanca
Subject: Fwd: Seguro para Parque Canino
Importance: High
 
Dr.ª Hélia

Dr.ª Délia

Boa tarde

No dia 27.05.2017 irá ser inaugurado o Parque Canino de Leiria, o qual por lei terá de ter seguro de RC.

Assim, questiono se haverá alguma diligência que tenhamos de tomar no sentido de o mesmo ser incluído na apólice RC do ML.

Este equipamento não constam dos anexos ao caderno de encargos de contratação das apólices.

Aguardamos resposta com a máxima brevidade.

Com os melhores cumprimentos,

De: "Ana Esperanca" <aesperanca@cm-leiria.pt>

Para: "Sofia Pereira" <sofia@cm-leiria.pt>
Cc: "Raul Testa" <rofapaul@gmail.com>, "Raul Testa" <raultesta@cm-leiria.pt>, "João Carreira" <jcarreira@cm-leiria.pt>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de Maio de 2017 15:37:59

Assunto: Seguro para Parque Canino

Boa tarde Drª Sofia,

Conforme conversa telefónica de hoje de manhã venho, por este meio, solicitar a inclusão do parque canino no seguro da autarquia.

Encontro-me ao dispor para qualquer esclarecimento.

Grata por toda a ajuda.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Esperança

Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência

Câmara Municipal Leiria

Largo da Republica | 2414 006

Telefone:244 839566|Ext: 323

e-mail: aesperanca@cm-leiria.pt
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