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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/05/14 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA 

 

Epígrafe | Retificação do Anexo I da Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no 

âmbito da Educação 

 

Deliberação | Presente, pela Divisão da Educação e Biblioteca, informação/proposta de retificação do Anexo I à 

minuta de contrato interadministrativo que é do seguinte teor: 

MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 

Considerando que: 

i) Foi presente a reunião camarária de 02 de abril de 2019, a Minuta dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito da Educação; 

ii) Foi aprovada a minuta de contrato e presente à Assembleia Municipal de 16 de abril de 2019; 

iii) Apesar das verbas cabimentadas e comprometidas estarem inscritas no mapa financeiro, ficou omisso, no 

Anexo I, a definição do objeto do contrato e competências delegadas na Junta de Freguesia de 

Caranguejeira. 

Face ao exposto, importa retificar o anexo I do contrato interadministrativo de delegação de competências 

nas juntas de freguesia, no domínio da educação, deste modo apresenta-se a respetiva redação: 

ANEXO I 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA, 

NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 

JUNTA DE 

FREGUESIA 

DE (A) 

OBJETO DO 

CONTRATO 

(Cláusula 1ª) 

DEFINIÇÃO DO OBJETO DO 

CONTRATO (Cláusula 4ª) 
-------------------------------------------- 

Competências delegadas 

A FORMA DE 

CUMPRIMENTO DO 

OBJETO DO 

CONTRATO 

(Cláusula 5ª) 

(…) 

(…) 
Caranguejeira 

Requalificação de 

diversos 

estabelecimentos 

de ensino da 

Freguesia. 

JI Caldelas - renovar cobertura; e pinturas 

gerais. 

JI Caranguejeira - renovar cobertura; e 

pinturas gerais. 

JI/EB Palmeiria - Reabilitação do piso das 

salas; e pinturas gerais. 

(…) 

Assim, em anexo à presente deliberação, é apresentado, na sua íntegra e retificado, o Anexo I à Minuta de 

Contrato Interadministrativo, com a definição do objeto do contrato e competências delegadas na Junta de 

Freguesia de Caranguejeira no âmbito da Educação para 2019. 

A  Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência prevista na alínea l) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar a retificação do anexo I da Minuta de Contrato Interadministrativo e, em cumprimento do disposto 

na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submetê‐la à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização da celebração do respetivo contrato, em conformidade 

com o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Anexo I à referida Lei.  

b) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos 

imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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ANEXO 1 - retificado 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA, NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 

JUNTA DE FREGUESIA DE (A) 
OBJETO DO CONTRATO                                

(Cláusula 1ª) 

DEFINIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO (Cláusula 4ª) A FORMA DE CUMPRIMENTO DO 
OBJETO DO CONTRATO  

Competências delegadas (Cláusula 5ª) 

Amor 
Requalificação de diversos 

estabelecimentos de ensino da 
Freguesia. 

EB Casal Claros – renovar cobertura; e instalações sanitárias. 

 
 
 
 

1- O exercício da delegação de 

competências é efetuado nos termos das 

normas e orientações emanadas pela 

Câmara Municipal e das disposições 

legais em vigor;                                                                             

2- A segunda outorgante deve informar 

a Câmara Municipal da data provável de 

início dos trabalhos e previsão de 

conclusão;                                 

3- A primeira outorgante pode verificar 

o cumprimento do contrato mediante a 

realização de vistorias; 

EB Coucinheira – renovar cobertura; instalações sanitárias; e 
pinturas gerais. 

Arrabal 
Requalificação do JI de 

Soutocico JI Soutocico – renovar cobertura; caixilharia; e pinturas gerais.  

Caranguejeira 
Requalificação de diversos 

estabelecimentos de ensino da 
Freguesia. 

JI Caldelas - renovar cobertura; e pinturas gerais. 

JI Caranguejeira - renovar cobertura; e pinturas gerais. 

JI/EB Palmeiria - Reabilitação do piso das salas; e pinturas gerais.  

Maceira 
Requalificação de diversos 

estabelecimentos de ensino da 
Freguesia. 

EB de A-dos-Pretos – reparar infiltrações na cobertura e fachadas; 
pinturas gerais; arranjos interiores; substituir máquina de 
lavar loiça industrial. 

JI de Maceirinha – instalar pérgula; pinturas gerais. 

JI Pocariça – pinturas gerais. 

JI A-do-Barbas – pinturas gerais. 

União das Freguesias de 
Colmeias e Memória 

Requalificação da EB de 
Colmeias. 

EB Colmeias – ampliar edifício escolar, com execução de projeto 
existente. 
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União das Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes 

Requalificação de diversos 
estabelecimentos de ensino da 

Freguesia. 

EB de Amarela – requalificar refeitório; biblioteca; e instalações 
sanitárias.  

EB Guimarota - ampliar edifício escolar com uma sala; e 
requalificar instalações sanitárias. 

  EB Vidigal – pinturas gerais. 

União das Freguesias de 
Marrazes e Barosa 

Requalificação de diversos 
estabelecimentos de ensino da 

Freguesia. 

EB de Marinheiros – requalificar instalações sanitárias; salas de 
aulas; iluminação; e construção de despensa. 

EB de Marrazes – reparar infiltrações; pinturas interiores e 
arranjos exteriores. 

EB de Pinheiros – reparar infiltrações, pinturas gerais e revisão 
instalação elétrica. 

JI Marinheiros – pinturas interiores. 

JI Marrazes – reparar infiltrações; requalificar salas de atividades; 
arranjos exteriores; executar móvel para arrumos. 

União das Freguesias de Monte 
Real e Carvide 

Requalificação de diversos 
estabelecimentos de ensino da 

Freguesia. 

EB de Outeiro da Fonte – requalificar tetos; caixilharia; e 
instalações sanitárias. 

EB de Carvide – requalificar telheiro; e instalações sanitárias. 

JI Outeiro da Fonte – requalificar teto falso do refeitório. 

União das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira 

Requalificação da EB de 
Carreira. 

EB de Carreira – renovar cobertura; e sistema de aquecimento. 

União das Freguesias de Santa 
Catarina da Serra e Chainça 

Requalificação de diversos 
estabelecimentos de ensino da 

Freguesia 

EB de Santa Catarina da Serra – requalificar espaço de jogo e 
recreio (1.º ciclo). 

 
EB Chainça – adaptar sala de aulas para sala de atividades e 
instalações sanitárias. 

União das Freguesias de Souto 
da Carpalhosa e Ortigosa 

Requalificação de diversos 
estabelecimentos de ensino da 

EB de Vale da Pedra - adaptar sala de aulas para sala de 
atividades; e requalificar instalações sanitárias. 
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Freguesia EB de Lameira – requalificar piso das salas; e pinturas gerais. 

EB de Moita da Roda – requalificar espaço de jogo e recreio. 

 

 
 

MAPA FINANCEIRO 

JUNTA DE FREGUESIA DE (A) NIPC MONTANTE GLOBAL A 
TRANSFERIR 

OBS: 

Amor 507 557 352 50 150,00 € 

A transferência de verbas prevista na cláusula a) do n-º 2, 

da cláusula 4ª do contrato interadministrativo de delegação 

de competências, no domínio da Educação, efetivar-se-á 

após conclusão dos trabalhos, apresentação dos respetivos 

comprovativos de despesa e informação dos Serviços da 

Divisão de Educação e Biblioteca à Divisão Financeira. 

Arrabal 507 557 360 40 350,00 € 

Caranguejeira 507 557 352 70 800,00 € 

Maceira 507 403 940 67 200,00 € 

União das Freguesias de Colmeias e Memória 510 836 135 206 700,00 € 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes 510 837 506 188 050,00 € 

União das Freguesias de Marrazes e Barosa 510 837 794 72 000,00 € 

União das Freguesias de Monte Real e Carvide 510 838 090 80 000,00 € 

União das Freguesias de Monte Redondo e 
Carreira 501 102 744 34 650,00 € 
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União das Freguesias de Santa Catarina da 
Serra e Chainça 

510 839 452 11 500,00 € 

União das Freguesias de Souto da Carpalhosa 
e Ortigosa 510 840 329 53 850,00 € 
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