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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/09/03
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL MUSEUS E TURISMO
Epígrafe | Apoio não Financeiro à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – Cedência do Centro
Cultural Mercado de Santana para realização de um conjunto de ações recreativas
Deliberação | Presente o pedido de apoio não financeiro da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes, fixado no registo NIPG.17858/2019, solicitando a cedência gratuita das instalações do Centro Cultural
Mercado de Santana, para as seguintes atividades:


dias 13, 14 e 15 de setembro: ato recreativo fixado na angariação de receita de fomento à implementação
do plano de atividades 2020, do Grupo Missionário Ondjoyetu, ação em coorganização com Grupo
Missionário Ondjoyetu | Diocese de Leiria – Fátima.



dia 23 de novembro: ato recreativo fixado em Festival de Sopas, em coorganização com os antigos alunos
da Escola Comercial e Industrial de Leiria e da Escola Secundária Domingos Sequeira.

Considerando que:
i)

As ações em proposta promovem o convívio e o bem-estar dos cidadãos, e integram-se nas atividades
dinamizadas no âmbito de Projetos de Desenvolvimento Social da tutela requerente e pretendem, por sua
vez, contribuir para a promoção de uma vida ativa, através de ações ocupacionais de caráter social e físico,
de modo a esbater fenómenos de isolamento e solidão, interação geracional e participação cívica e
voluntariado;

ii)

Pelas amenidades que o Centro Cultural Mercado de Santana reveste enquanto local coberto, central e de
boas acessibilidades, procura-se nos dias 13, 14 e 15 de setembro e no dia 23 de novembro, criar uma
atmosfera de convívio e bem-estar social intergeracional;

iii) Como contrapartida, a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes cumpre a missiva de
realização de iniciativas lúdicas, nas quais se incluem apontamentos de animação musical e atividades
recreativas e de lazer;
iv) Se reconhece o interesse municipal que a oferta em apresentação revela enquanto ação de proximidade, e
inequívoco ato de resposta social, propõe-se a atribuição de um apoio não financeiro, fixado na cedência do
Centro Cultural Mercado de Santana para concretização do projeto supra relatado, enquadrando-se no n.º 3
do artigo 8.º do Regulamento Pro Leiria (apoio pontual).
Propõe-se:
a) A abertura e limpeza dos sanitários públicos no dia 13 de setembro entre as 21h00 e as 23h00 | dia 14 de
setembro entre as 10h00 e as 23h00 | dia 15 de setembro entre as 10h00 e as 19h00 | dia 23 de novembro
entre as 16h00 e as 24h00;
b)

Divulgação da iniciativa através dos suportes divulgacionais municipais nomeadamente, mupies da cultura
(cartazes A3), redes sociais municipais, publicitação do evento em todos os locais de atendimento
municipal, extensível às unidades teatrais, mailing list municipal, Leiriagenda municipal, disponibilização de
palco para animação musical (6x4), sistema de som composto por PA, 2 microfones, leitor de CD, mesa de
mistura, cabos e 2 colunas, afetação de 30 plantas de ornamentação para decoração de espaço, 150
cadeiras brancas desdobráveis, 16 baldes de 120 litros, com rodas e pedal e afetação de respetivos sacos,
quadro elétrico adstrito à estrutura com o respetivo consumo, estimado em €40,00.
Para efeitos de contabilidade analítica e referência interna consagra-se o custo total de €1.570,80, com o

seguinte desdobramento:
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N.º
contribuinte

Entidade

União das Freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes

510837506

Custos indiretos
Valorização da estrutura Centro
Cultural Mercado de Santana
Apoio Recursos humanos

Total apoio
(contabilidade
analítica)

Centro de
custo

€1.570,80

0250.19A30

Energia

Fica o requerente sujeito a liquidação e entrega de IVA nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Código do IVA,
no valor de €165,97.
O processo inerente a este apoio municipal está devidamente instruído,
Prevendo-se na presente iniciativa a angariação de fundos destinados a apoiar a implementação do plano de
atividades 2020, do Grupo Missionário Ondjoyetu, Diocese de Leiria – Fátima, emitiu o Sr. Presidente, despacho de
concordância em 21.08.2019, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de
março.
Dando cumprimento ao estipulado na alínea d) do n.º 6 do artigo 107.º da NCI, aprovada em 02.04.2013,
informa-se que à entidade em apreço foram propostos e aprovados em sede de reunião de Câmara Municipal, os
seguintes apoios:
Data de aprovação

Tipo de apoio

Valor

29.08.2017

Co Produção p/ espetáculo de solidariedade no TMF em 23.09.2017

€147,60

31.10.2017

Cedência do TMF p/ Cerimónia de Tomada de Posse em 24.10.2017

€147,60

14.11.2017

Co Produção p/ Magusto no CCMS em 15.11.2017

€473,84

18.09.2018

Cedência do TMF p/ sessão da Assembleia de Freguesia em 17.09.2018

€120,00

13.11.2018

Cedência do CCMS em novembro p/ Magusto no dia 13 e Festival de Sopas no dia 24

€1.709,24

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas na alínea f) e h)
do n.º 2 do artigo 23.º com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, alterada, deliberou por unanimidade:
a) Concordar com a cedência do Centro Cultural Mercado de Santana à União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes para concretização dos projetos supra relatados, atenta à importância e o interesse
municipal das atividades de natureza social e base inclusiva;
b) Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal, para aprovação, ao abrigo das competências
previstas na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada,
solicitando-se que o mesmo seja aprovado com efeitos retroativos à primeira data referida (13 de
setembro).
A presente deliberação foi aprovada em minuta

