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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
 

Ata n.º 19/19 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, no Edifício-sede do Município de 

Leiria, sito no Largo da República desta cidade, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo 

estado presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes e os Senhores 

Vereadores Anabela Fernandes Graça, Ana Margarida Félix Valentim, Ricardo Miguel Faustino Santos, Ana Maria 

Fernandes Esperança, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Carlos Jorge Pedro Simões Palheira, Ana Catarina de 

Moura Louro, Fernando José da Costa, Álvaro José Madureira e Ana Sofia Lourenço Silveira. 

A reunião foi secretariada e a ata redigida por Sandra Cristina Ferreira Almeida Reis. 

 

 ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO  

Às quinze horas o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:  

A20030102 GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA 

Ponto 1 (ASS. 932/19) - Suspensão de mandato. Convocação de membro substituto 

Ponto 2 (ASS. 933/19) - Fixação e designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro 

Ponto 3 (ASS. 934/19) - Designação do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Ponto 4 (ASS. 935/19) - Fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro que excedem os limites 

previstos no n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

Ponto 5 (ASS. 936/19) - Delegação de competências no Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Ponto 6 (ASS. 937/19) - Nomeação do Conselho de Administração dos SMASL – Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento de Leiria 

Ponto 7 (ASS. 938/19) - Delegação de competências para a realização de despesas no Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria - SMAS 

Ponto 8 (ASS. 939/19) - Nomeação do representante do Município na comissão destinada a gerir o património do 

Teatro José Lúcio da Silva 

Ponto 9 (ASS. 940/19) - Nomeação do representante do Município no Conselho de Administração da “VALORLIS – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.” 

Ponto 10 (ASS. 941/19) - Nomeação do representante do Município no Conselho de Administração da Fundação da 

Escola Profissional de Leiria 

Ponto 11 (ASS. 942/19) - Associação Startup Leiria - Designação do representante do Município de Leiria no 

Conselho de Administração 

Ponto 12 (ASS. 943/19) - Nomeação do representante do Município na “Águas do Centro Litoral, S.A.” 

Ponto 13 (ASS. 944/19) - Nomeação do representante do Município na “ADAE - Associação de Desenvolvimento da 

Alta Estremadura” 

Ponto 14 (ASS. 945/19) - Nomeação do representante do Município no “Centimfe – Centro Tecnológico da Indústria 

de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos” 

Ponto 15 (ASS. 946/19) - Nomeação do representante do Município na “CENTROLOGIS – Centro Logístico do 

Litoral, A.C.E.” 

Ponto 16 (ASS. 947/19) - Nomeação do representante do Município na “Incubadora D. Dinis” 

Ponto 17 (ASS. 948/19) - Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Representantes do município no «Conselho Geral» 

Ponto 18 (ASS. 949/19) - Nomeação do representante do Município na “Vida Plena – Associação de Solidariedade 

Social de Leiria” 
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Ponto 19 (ASS. 950/19) - Nomeação do representante do Município na “Associação de Apoio ao Cidadão Migrante - 

AMIGRANTE” 

Ponto 20 (ASS. 951/19) - Nomeação do representante do município no Conselho Geral da "Rede Rener - Living Lab 

para a Inovação Urbana" 

Ponto 21 (ASS. 952/19) - Nomeação do representante do município no Conselho de Administração da "Municípia, 

Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A." 

Ponto 22 (ASS. 953/19) - Nomeação do representante do município no Conselho de Administração da "Lusitâniagás 

– Companhia de Gás do Centro, S.A." 

Ponto 23 (ASS. 954/19) - Nomeação do representante do município no Conselho de Administração da "Mapicentro 

– Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos, S.A." 

Ponto 24 (ASS. 955/19) - Nomeação do representante do Município na Associação Musical das Beiras 

Ponto 25 (ASS. 956/19) - Nomeação do representante do Município na Associação de Rede de Judiarias de Portugal 

Ponto 26 (ASS. 957/19) - Nomeação do representante do Município na ENERDURA – Agência Regional de Energia 

da Alta Estremadura 

Ponto 27 (ASS. 958/19) - Nomeação do representante do Município na Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Centro 

Ponto 28 (ASS. 959/19) - Nomeação do representante do Município no CEPAE – Centro do Património da 

Estremadura 

A300204 DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Ponto 29 (ASS. 960/19) - Fornecimento de Gás – Consulta Prévia ao abrigo ao Acordo Quadro - AQ 1/2018 CIMRL, 

celebrado pela CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Autorização da realização da despesa e 

abertura do procedimento 

 

 ORDEM DO DIA  

 

A20030102 GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA 

Ponto 1 - Suspensão de mandato. Convocação de membro substituto 

DLB N.º 932/19:  

Presente o requerimento, datado de 22 de agosto de 2019, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Raul 

Miguel Castro, em que solicita a suspensão do seu mandato no órgão executivo até ao dia 6 de outubro de 2019, 

por força das disposições conjugadas do artigo 9.º com o artigo 23.º da Lei Eleitoral da Assembleia da República 

(LEAR) - Lei n.º 14/79, de 16 de maio, na redação atual, e a alínea c) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação atual, uma vez que como candidato a deputado nas próximas eleições para a 

Assembleia da República, não pode exercer as funções de Presidente da Câmara Municipal, entre a data de 

apresentação da candidatura e o dia das eleições, (06 de outubro de 2019). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade: 

a) Face à imposição legal, no uso da competência prevista no n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, aprovar o pedido de suspensão do mandato do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Raul Miguel Castro, com efeitos ao dia 26 de agosto de 2019 e até 6 de outubro de 2019; 

b) Convocar, ao abrigo das disposições conjugadas pelo n.º 7 do artigo 77.º e n.º 4 do artigo 76.º do mesmo 

diploma legal, a cidadã imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido Socialista. 

Considerando que a Senhora Ana Catarina de Moura Louro compareceu à reunião deste órgão executivo, foi 

verificada a sua identidade e legitimidade tendo a sua substituição operada de imediato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

Intervenção, na íntegra, na análise e discussão do assunto supra 

 

Senhor Vereador Fernando Costa - Gostava de perguntar em primeiro lugar se o Senhor Dr. Gonçalo está na 

qualidade de presidente da Câmara em definitivo, ou se está a exercer o mandato por suspensão do anterior 
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presidente, ou seja se está a exercer as funções no período em que ele está suspenso ou se já assumiu em pleno 

as funções de presidente. 

Ponto 1. Sobre a ordem de trabalhos nós temos aqui a abertura oficial da reunião e vem um conjunto de 

pontos que começam pela suspensão, mas depois temos o período da ordem do dia onde os pontos voltam a estar 

presentes. Eu gostava de saber qual é o ponto de ordem do dia e este ponto, se não está na ordem do dia, está 

onde? antes da ordem do dia? mas numa reunião extraordinária não há período antes da Ordem do dia julgo eu, 

gostava de ser esclarecido sobre esta matéria, porque, de facto, há aqui 2 pontos diferentes nesta reunião, pelos 

menos assuntos  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - E quais são os dois pontos diferentes? 

Senhor Vereador Fernando Costa - Estão 2 momentos diferentes. Senhor Presidente, por certo, o mesmo 

documento que eu tenho, abertura oficial da reunião, E depois tem neste período de abertura oficial da reunião 

tem 28 pontos. Depois temos ordem do dia e a seguir volta a suspensão de mandato. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Mas é o que interessa é o 1º ponto não é? 

Senhor Vereador Fernando Costa - o senhor Presidente tem abertura oficial da reunião, suspensão de mandato 

de convocação de membro substituto. Chegamos ao ponto 28 passámos para a ordem do dia, e depois na ordem 

do dia tem ponto 1 de suspensão de mandato convocação de membro substituto. Temos 2 vezes, o mesmo ponto 

em dois pontos diferentes?  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - a 1ª parte é o índice, é sempre assim.  

Sobre a 1.ª questão da suspensão, sim o Presidente suspendeu o mandato, conforme prevê a lei, uma vez que é 

candidato a deputado e, portanto, impede de exercer funções na Câmara Municipal. Se eu sou presidente de 

câmara em pleno? Sim. Com pleno direito durante este período de suspensão e, naturalmente depois das eleições 

haverá o período da renúncia, o que é normal neste processo. Isso não tira nem e nenhuma capacidade nem 

nenhuma vontade de começar desde já em comentar na plenitude tudo aquilo que penso que é melhor para Leiria.  

Senhor Vereador Fernando Costa - Senhor presidente, nós tivemos conhecimento de um mail do senhor 

presidente da Câmara Raul Castro a dirigir-se aos funcionários, quando dizia que no dia 26 apresentaria a 

renúncia. Aquilo que nós queremos saber é se, de facto, apresentou a renúncia no dia 26, porque eventualmente o 

que deveria haver aqui hoje era o pedido de renúncia. Estou a falar por aquilo que ele diz nesse email, com certeza 

que leu onde ele diz taxativamente que hoje dia 26 de vamos apresentar a lista de deputados e em consequência 

apresentaremos o pedido de renúncia. Gostava de saber se houve apresentação desse pedido de renúncia, até 

porque este requerimento que está aqui é do dia 22. Aquele e-mail dirigido às funcionárias e aos diretores dos 

serviços é do dia 26. só para ficarmos esclarecidos se ouve pedido ou não de renúncia ao mandato.  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Até à data, o único pedido que temos é de 

suspensão. 

Senhor Vereador Fernando Costa - E o Senhor Presidente está a exercer as funções em pleno em resultado da 

suspensão. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Posto isso, está a tomada de posse da Vereadora 

Catarina Louro, que irá ocupar o lugar, é o elemento imediatamente a seguir na lista do Partido Socialista. Fica 

identificada a substituição, desejando um bom trabalho e bem-vinda à equipa.  

Senhor Vereador Fernando Costa - E nós estamos de acordo, porque vem ocupar o lugar de senhor Presidente 

até ao dia 7 de outubro, nos termos do pedido de suspensão.  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Ou não, vamos ver.  

Senhor Vereador Fernando Costa - também pode no dia 7 voltar ao lugar de presidente da Câmara, 

exatamente. É este assunto não está esclarecido, e que, portanto, felicito-a como vereadora até ao dia 7 de 

outubro, e depois no dia 7 de outubro, saberemos, porque o senhor Presidente vai ser eleito, não tenhamos 

dúvidas, só fica aqui no ar a dúvida se ele depois fica ou se volta ou se fica na Assembleia ou se volta. Portanto, 

cumprimento a Senhora Vereadora e desejo-lhe o melhor trabalho. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - deixe-me só esclarecer aqui uma coisa, que acho 

que é importante, porque agora deixou/acrescentou uma coisa no fim, que acho que tem que ser esclarecido, que 

isso não pode haver dúvida nenhuma. O Senhor Raul Castro candidato na lista do Partido Socialista, cabeça de 

lista, irá ocupar a sua posição, como deputado, isso não há dúvida. Portanto, essa dúvida final que deixou que 

poderá voltar para a Câmara, não é relevante deixar essa indicação. Tanto mais que isso poderá colocar junto da 
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população uma situação que pode pôr em causa aquilo que é a integridade e a ética com que o candidato se 

apresenta. Como é óbvio, isso nunca poderá ser levantado como levantou. Queria deixar esse aspeto, porque o 

próprio me transmitiu que iria renunciar em devido tempo a função, o lugar de Presidente da Câmara Municipal e 

que, portanto, irá ocupar o lugar de deputado à Assembleia da República. Isso para mim, pode ficar registado.  

Senhor Vereador Fernando Costa - Senhor Presidente estava aqui como eu todos nós, quando o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Raul Castro disse que pedia a suspensão até ao dia 7, e que do dia 7 de outubro 

até à tomada de posse na Assembleia da República, ele disse aqui, de certeza que ainda está gravado, podia 

inclusivamente voltar o exercício do cargo. Aí, eu não tenho dúvidas, até porque ele disse que, durante o dia 7 até 

tomar posse, não tinha outra atividade. Deixou aqui claro, se deixou ao Senhor Vereador ou ao senhor Presidente 

em exercício a certeza de que renunciaria e que não voltaria à Câmara Municipal, nós não ficarmos na altura com 

essa ideia até à data não temos essa convicção, porque era lógico e que outros autarcas fizeram e que tem a 

certeza absoluta que são eleitos e o senhor candidato Raul Castro tem a certeza que é eleito, portanto, o que tinha 

lógica até para acabar com estas dúvidas era apresentar a renúncia ao seu mandato de imediato.  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - este assunto, já explicado. Só queria dizer, que esta 

questão, para que não houvesse dúvidas que o candidato da lista de deputados irá ocupar o seu lugar na 

Assembleia da República, podia não aceitar o lugar e voltar para a Câmara Municipal, que era a dúvida que estava 

aqui levantar, estava a dizer que essa renúncia, de efetivar sempre o seu lugar de deputado, porque há quem crie 

esse ambiente, essa coisa, só queria deixar esclarecido, para que não houvesse dúvidas sim, claro, que sim, se 

quiser voltar depois das eleições pode voltar, até tomar posse como deputado. E, isso é uma decisão que tem que 

ser ele a tomar e não compete aos vereadores tomar essa decisão.  

Senhor Vereador Fernando Costa - Se voltar, a Senhora Vereadora, só será vereadora até dia 7 de outubro, se 

ele voltar no dia 7 de outubro até à tomada de posse. 

Eu deduzo e fico até, acho que é clarificador que o Presidente Raul Castro renuncie de uma vez por todas, tanto 

mais que tem hoje uma festa de despedida da Câmara Municipal para a qual nós fomos convidados e, de facto, 

ficamos sem saber se é ainda Presidente suspenso ou se já é ex-presidente de Câmara e se o senhor é, de facto, o 

presidente de Câmara em definitivo, eu espero que sim, e felicito por isso. Só que, com os jornais a dizer, saiu 

hoje no email a dizer que renuncia, acho que está assinado por ele, e afinal, não renuncia e o que estamos aqui a 

apreciar, é o pedido de suspensão e não de renuncia. Estas dúvidas não deixam de ser pertinentes. 

  

Ponto 2 - Fixação e designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro 

DLB N.º 933/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, fixou em três o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro.  

Mais informou que, nos termos e para os efeitos do disposto n.º 4 do citado artigo 58.º, nomeou, por seu 

despacho proferido no dia 26 de agosto do corrente ano, os Senhores Vereadores Dr.ª Anabela Fernandes da 

Graça, Dr.ª Ana Margarida Félix Valentim e o Senhor Eng.º Ricardo Miguel Faustino dos Santos, para exercerem as 

suas funções em regime de tempo inteiro. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Ponto 2 – também decorre da lei fixar, designar os 

vereadores em regime de tempo inteiro. Portanto, vão ser nomeados, designados para esse efeito, nos termos do 

artigo 58.º a Vereadora Anabela Graça, Ana Valentim e Ricardo Santos a exercer funções em regime tempo inteiro 

como decorre da lei. 

Senhor Vereador Fernando Costa - Gostaria de me pronunciar sobre este assunto, só achamos um pouco 

absurdo que o despacho é do dia 26 e bem, mas entrou na plataforma no dia 23 de agosto. Vejam essa 

incongruência.  

  

Ponto 3 - Designação do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 934/19:  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, designou, por seu despacho datado de 26 de agosto, do corrente 

ano, a Senhora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

  

Ponto 4 - Fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro que 

excedem os limites previstos no n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada 

DLB N.º 935/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta cujo teor abaixo se transcreve: 

“1. Considerando: 

a) Que nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada, o Presidente da Câmara Municipal apenas pode fixar até três o número de vereadores a tempo inteiro 

para os municípios com 100.000 ou mais eleitores. 

b) Que o Município de Leiria, atualmente com mais de 100.000 eleitores, pela sua dimensão e pelas numerosas 

atribuições legalmente cometidas, necessita de um número superior de vereadores a tempo inteiro, para fazer 

face, com eficácia, a esses desafios. 

2. Deste modo, proponho, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada, que a Câmara Municipal fixe em mais quatro o número de vereadores em regime de tempo 

inteiro, perfazendo, no total, o número de sete.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira, fixar em mais quatro o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro e meio tempo, perfazendo um total de sete. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Ponto 4 – Fixação de Vereadores em regime tempo 

inteiro que excede o limite nos termos do artigo 58.º, venho propor a fixação de mais 4 Vereadores de tempo 

inteiro, que perfaz um total de 7 Vereadores e nesse sentido entrarão, os que estão aqui representados e passarão 

a ter pelouros atribuídos. 

Senhor Vereador Fernando Costa - Sobre esta matéria, nós votamos contra. Achamos que 7 Vereadores a 

tempo inteiro com o Presidente, achamos que é um exagero. Já o manifestámos da outra vez, portanto, o nosso 

voto é contra a existência de tantos vereadores a tempo inteiro.  

  

Ponto 5 - Delegação de competências no Senhor Presidente da Câmara Municipal 

DLB N.º 936/19:  

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, cujo teor abaixo se transcreve na íntegra: 

“PROPOSTA 

Considerando que: 

A Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da Administração Pública, está constitucionalmente 

subordinada ao princípio da desburocratização e da eficiência, devendo, por isso, estruturar-se de modo a 

aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e 

a eficiência das suas decisões; 

A submissão a deliberação camarária de um elevado número de processos administrativos, nas mais variadas 

áreas de atuação, em nada contribui para a desburocratização do funcionamento do próprio órgão executivo, nem 

para uma gestão mais célere, mais económica e mais eficiente da Administração; 

O disposto no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado, que estabelece medidas de modernização 

administrativa, impõe aos serviços e organismos da Administração Pública a adoção, nos termos legais aplicáveis, 

de mecanismos de delegação e subdelegação de competências que propiciem respostas céleres às solicitações dos 

utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações. 
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Neste âmbito, proponho que a Câmara Municipal delibere delegar no seu Presidente, com a faculdade de 

subdelegar: 

1. EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIAS MATERIAIS E DE FUNCIONAMENTO 

As competências previstas no artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegáveis ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 34.º do mesmo diploma legal, que se seguem: 

1.1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

1.2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas e 

aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;  

1.3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

1.4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens imóveis de valor 

superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a 

respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em 

efetividade de funções;  

1.5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos de 

delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;  

1.6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, designadamente 

através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

1.7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central;  

1.8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 

município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;  

1.9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria 

com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 

condições constantes de regulamento municipal; 

1.10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem 

ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

1.11. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos; 

1.12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação ou 

demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 

tóxicos;  

1.13. Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

1.14. Alienar bens móveis; 

1.15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

1.16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, 

de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal; 

1.17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal; 

1.18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

1.19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

1.20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

1.21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, 

assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos 

os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse 

na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 

1.22. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; 

1.23. Designar os representantes do município nos conselhos locais; 

1.24. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; 

1.25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados; 

1.26. Administrar o domínio público municipal; 
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1.27. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos; 

1.28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da 

correspondente junta de freguesia;  

1.29. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

1.30. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do município; 

1.31. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

1.32. Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das deliberações do 

conselho de administração dos serviços municipalizados; 

1.33. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

1.34. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e 

perpetuem a história do município; 

1.35. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. 

2. EM MATÉRIA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA  

A competência prevista no n.º 2 do artigo 29.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para autorizar a realização 

de despesa inferior a 350.000,00€. 

3. EM MATÉRIA DE COBRANÇA COERCIVA DE DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL 

A competência prevista na alínea f) do artigo 10.º conjugado com o artigo 7.º, ambos do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, na sua redação atual. 

4. EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  

A competência prevista no n.º 1 do artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 4 de janeiro, ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 4 do mesmo artigo, para a direção de todos os 

procedimentos administrativos, cuja decisão caiba à Câmara Municipal, enquanto órgão legalmente competente. 

5. EM MATÉRIA DE URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO 

As competências previstas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, que se seguem: 

5.1. Conceder as licenças previstas no n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, com exceção das operações de loteamento e 

obras de urbanização;  

5.2. Decidir, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 16.º do RJUE, os pedidos de informação 

prévia, com exceção dos relativos a: 

i) Edificações novas que se localizem nas áreas de reabilitação urbana devidamente constituídas; 

ii) Loteamentos com mais de 2 lotes; 

5.3. Emitir a certidão comprovativa da verificação dos requisitos do destaque, nos termos previstos no n.º 9 do 

artigo 6.º do RJUE; 

5.4. Certificar a promoção de consultas a entidades externas, nos termos do n.º 12 do artigo 13.º do RJUE; 

5.5. Promover as notificações, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e n.º 3 do artigo 65.º 

do RJUE; 

5.6. Decidir, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do RJUE, a aprovação dos projetos de arquitetura, com 

exceção de: 

i) Edificações novas que se localizem nas áreas de reabilitação urbana devidamente constituídas; 

ii) Loteamentos com mais de 2 lotes; 

5.7. Declarar as caducidades previstas no n.º 6 do artigo 20.º e no artigo 71.º do RJUE; 

5.8. Aprovar os pedidos de licenciamento parcial para construção da estrutura, nos termos previstos no n.º 6 do 

artigo 23.º; 

5.9. Aprovar as alterações à licença de loteamento, nos termos previstos no n.º 1 a 7 do artigo 27.º do RJUE, 

quando disser respeito a um lote; 

5.10. Aprovar as alterações à licença de loteamento, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 27.º do RJUE; 

5.11. Promover a atualização de documentos nos procedimentos de alteração à licença de loteamento, nos termos 

do n.º 6 do artigo 27.º do RJUE; 

5.12. Inviabilizar, em sede de fiscalização sucessiva, a execução das operações urbanísticas objeto de 

comunicação prévia e promover as medidas necessárias à reposição da legalidade urbanística, quando verifique 

que não foram cumpridas as normas e condicionantes legais e regulamentares, ou que estas não tenham sido 
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precedidas de pronúncia, obrigatória nos termos da lei, das entidades externas competentes, ou que com ela não 

se conformem, nos termos do n.º 8 do artigo 35.º do RJUE; 

5.13. Proceder à definição da afetação das parcelas cedidas ao município nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do 

RJUE; 

5.14. Alterar, as condições definidas na licença ou comunicação prévia desde que tal alteração se mostre 

necessária à execução de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território ou área de reabilitação 

urbana, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º do RJUE; 

5.15. Emitir as certidões, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 49.º do RJUE; 

5.16. Alterar as condições da licença ou da comunicação prévia de obras de urbanização, nos termos previstos no 

n.º 7 do artigo 53.º; 

5.17. Corrigir, reforçar ou reduzir o montante da caução destinado a garantir a boa e regular execução das obras 

a executar, nos termos previstos no artigo 54.º do RJUE; 

5.18. Proceder à libertação /restituição das cauções prestadas, nos termos legais; 

5.19. Fixar as condições e prazo de execução de obras, nos termos dos artigos 57.º e 58.º do RJUE; 

5.20. Fixar prazo, por motivo de interesse público devidamente fundamentado, para a execução faseada de obra, 

nos termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º do RJUE;  

5.21. Designar a comissão de vistorias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º do RJUE; 

5.22. Promover a notificação dos requerentes, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 65.º do RJUE; 

5.23. Autorizar a certificação para efeitos de constituição de propriedade horizontal prevista no n.º 3 do artigo 

66.º RJUE; 

5.24. Autorizar a emissão de declaração prevista no n.º 2 do artigo 74.º; 

5.25. Proceder às revogações previstas no n.º 2 do artigo 73.º do RJUE; 

5.26. Publicitar a emissão do alvará de licença de loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJUE; 

5.27. Proceder à apreensão de alvarás cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 79.º do RJUE;  

5.28. Promover a execução de obras por conta do titular do alvará ou do apresentante da comunicação prévia, 

por causa que seja imputável a este último, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 84.º do RJUE; 

5.29. Acionar as cauções, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 84.º do RJUE; 

5.30. Proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º do RJUE; 

5.31. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do artigo 85.º do RJUE; 

5.32. Fixar prazo para a prestação de caução, nos termos previstos no artigo 86.º do RJUE; 

5.33. Decidir sobre a receção provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos previstos no artigo 87.º 

do RJUE; 

5.34. Conceder licença especial ou admissão de comunicação prévia para obras inacabadas, nos termos do artigo 

88.º do RJUE; 

5.35. Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º do RJUE;  

5.36.  Ordenar a demolição total ou parcial de construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 89.º do RJUE;  

5.37. Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 90.º do RJUE;  

5.38. Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras coercivas, nos termos previstos no artigo 91.º 

do RJUE;  

5.39. Determinar a notificação dos interessados para a legalização das operações urbanísticas, fixando um prazo 

para o efeito, nos termos do n.º 1 do artigo 102-A; 

5.40. Solicitar a entrega dos documentos e elementos, nomeadamente, os projetos das especialidade e respetivos 

termos de responsabilidade ou os certificados de aprovação emitidos pelas entidades certificadoras competentes, 

que se afigurem necessários, designadamente, para garantir a segurança e saúde públicas, nos termos do n.º 3 do 

artigo 102-A; 

5.41. Dispensar a informação solicitada nos termos do n.º 6 do artigo 102-A;  

5.42. Proceder oficiosamente à legalização das operações urbanísticas realizadas ilegalmente, exigindo o 

pagamento das taxas fixadas nos termos do n.º 8 do artigo 102.º-A do RJUE; 

5.43. Promover a realização de trabalhos de correção ou de alteração da obra por conta do titular da licença ou 

apresentante da comunicação prévia, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 105.º do RJUE;  
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5.44. Aceitar como forma de extinção da dívida respeitante às despesas realizadas pela Câmara Municipal nos 

termos do artigo 107.º do RJUE com a posse administrativa de imóveis e execução coerciva de medidas de tutela 

da legalidade urbanística, as modalidades previstas no n.º 2 do artigo 108.º do RJUE; 

5.45. Promover as diligências necessárias ao realojamento nos termos previstos no n.º 4 do artigo 109.º do RJUE; 

5.46. Fixar o dia semanal para que os serviços municipais competentes procedam ao atendimento dos cidadãos, 

nos termos do n.º 5 do artigo 110.º do RJUE; 

5.47. Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º do RJUE;  

5.48. Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos previstos 

no artigo 126.º do RJUE; 

5.49. Exercer as competências previstas no Regulamento de Operações Urbanísticas em vigor para o Município de 

Leiria, publicitado através do Edital n.º 955/2009, de 7 de setembro, na sua redação atual; 

5.50. Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais de salubridade, segurança 

e estética das edificações previstas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação actual. 

6. EM MATÉRIA DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS URBANOS OU FRAÇÕES AUTÓNOMAS, ARRENDADOS OU NÃO, PARA OS 

EFEITOS DE ARRENDAMENTO URBANO, DE REABILITAÇÃO URBANA E DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO 

6.1. As competências previstas nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, para 

ordenar a determinação do nível de conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma, e designar os 

profissionais para a realização da mesma. 

6.2. A competência prevista na alínea r) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, na sua 

redação atual, para ordenar a marcação de vistoria e emissão da declaração de edifício em ruínas, para efeitos de 

isenção do cumprimento do SCE. 

6.3. A competência prevista no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, 

e no artigo 37.º do Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, para decidir quanto ao exercício do direito de preferência 

na alienação dos imóveis localizados em área de reabilitação urbana, e dos classificados ou em vias de 

classificação, ou localizados nas respetivas áreas de proteção, respetivamente. 

7. EM MATÉRIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS OU FRAÇÕES AUTÓNOMAS COMO DEVOLUTOS 

A competência para declarar o prédio ou fração autónoma devolutos, nos termos previstos no artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto. 

8. EM MATÉRIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS  

A competência prevista no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, para realizar 

vistorias e executar de forma participada a atividade fiscalizadora atribuída por lei nos termos por esta definidos. 

9. EM MATÉRIA DE DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADES 

As competências previstas no Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, que se seguem: 

9.1. Promover a comunicação às entidades administrativas competentes as situações de incumprimento das 

normas técnicas anexas ao Decreto-Lei 163/2006, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 6.º; 

9.2. Autorizar o regime de exceção previsto no artigo 10.º; 

9.3. Exercer a fiscalização do cumprimento das normas aprovadas pelo Decreto-Lei 163/2006, quanto aos deveres 

impostos aos particulares, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 12.º; 

9.4. Determinar a instauração dos processos de contraordenação, para designar o instrutor e para aplicar as 

coimas e sanções acessórias, nos termos da alínea c) do artigo 21.º. 

10. EM MATÉRIA DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES 

ROLANTES 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, na sua redação atual, que, tanto 

podem ser exercidas diretamente pelos serviços municipais, ou, por intermédio de entidades inspetoras (EI), 

reconhecidas pela Direção Geral de Energia (DGE), que se seguem: 

10.1. Efetuar inspeções periódicas e reinspecções às instalações, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 7.º; 

10.2. Efetuar inspeções extraordinárias, sempre que o considerem necessário, ou, a pedido fundamentado dos 

interessados, nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º; 

10.3. Realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilização ou das operações de manutenção das instalações 
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nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º; 

10.4. Promover o envio à DGE de cópia dos inquéritos realizados, nos termos do n.º 4 doo artigo 9.º; 

10.5. Proceder à selagem das instalações não ofereçam as necessárias condições de segurança, nos termos do n.º 

1 do artigo 11.º; 

10.6. Decidir sobre todos os procedimentos necessários ao pleno exercício destas competências, incluindo a 

fiscalização, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º. 

11. EM MATÉRIA DE ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro, na sua redação atual, que se seguem: 

11.1. Ordenar a remoção da estação de radiocomunicação, uma vez definida a data para a realização dos projetos 

de utilidade pública ou privada, no local indicado pelo requerente para a instalação da sua infraestrutura de suporte 

e promover a notificação do titular da autorização, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 10.º; 

11.2. Fiscalizar cumprimento do disposto no capítulo II do Decreto-Lei n.º 11/2003, relativamente a instalação 

das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, nos termos previstos no 

n.º 1 do artigo 13.º. 

12. EM MATÉRIA DE ÁREAS DE SERVIÇO A INSTALAR NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 260/2002, de 23 de novembro, que se seguem: 

12.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento de áreas de serviço a instalar na rede viária municipal, nos 

termos do artigo 3.º; 

12.2. Modificar a licença concedida, suspendê-la temporariamente ou fazê-la cessar definitivamente, em qualquer 

momento, por não cumprimento das normas estabelecidas ou por razões de interesse público, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 4.º; 

12.3. Verificar o cumprimento de todas as condições impostas na lei, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º; 

12.4. Decidir sobre o licenciamento obras de ampliação e melhoria, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º; 

12.5. Determinar o encerramento das áreas de serviço e determinar a correspondente notificação, nos termos do 

n.º 4 do artigo 7.º. 

13. EM MATÉRIA DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua redação atual, que se 

seguem: 

13.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e 

postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes viárias regional e nacional, nos termos da 

alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º; 

13.2. Autorizar a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, objeto do Decreto-Lei n.º 

125/97, de 23 de maio, quando associadas a reservatórios de GPL com capacidade global inferior a 50 m³, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º; 

13.3. Nomear a comissão de vistorias, nos termos do artigo 12.º; 

13.4. Promover a realização de inspeções periódicas, nos termos do n.º 8 e n.º 9 do artigo 19.º; 

13.5. Determinar a aplicação de medidas cautelares e respetiva cessação, nos termos do artigo 20.º; 

13.6. Exercer os poderes de fiscalização, nos termos do artigo 25.º  

13.7. Instruir os processos de contraordenação, nos termos do artigo 27.º; 

13.8. Proceder aos processos de inquérito e ao registo de acidentes ocorridos nas instalações, bem como à 

comunicação às autoridades responsáveis nos termos do artigo 30.º e 31.º; 

13.9. Decidir sobre reclamações de terceiros, nos termos do artigo 33.º. 

14. EM MATÉRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ESTABELECIMENTOS DE APOIO SOCIAL  

A competência prevista no Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, alterado, para designar um técnico da 

comissão de vistoria conjunta, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º. 

15. EM MATÉRIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL E DO SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR) 

As competências cuja prática caiba à Câmara Municipal relativas atos permissivos ou não permissivos necessários à 

instalação e exploração do estabelecimento industrial, nos termos e com os limites do Decreto-Lei nº 169/2012, de 

1 de agosto, alterado, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio. 

16. EM MATÉRIA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
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As competências previstas no Decreto-Lei n. º 39/2008, de 7 de março, na sua redação atual, que se seguem: 

16.1. Fixar a capacidade máxima e atribuir classificação a diversas tipologias de empreendimentos turísticos, 

designadamente as constantes das alíneas a), b) e c) do n. º 2 do artigo 22.º;  

16.2. Proceder à cassação e apreensão do respetivo alvará, quando caducada a autorização de utilização para fins 

turísticos, por iniciativa própria ou a pedido do Turismo de Portugal, I.P., nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e do 

n.º 2 do artigo 68.º;  

16.3. Efetuar a auditoria de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º; 

16.4. Decidir sobre a dispensa dos requisitos exigidos para a atribuição da classificação, nos termos do n.º 1 do 

artigo 39.º;  

16.5. Aplicar coimas e sanções acessórias, relativamente a parques de campismo e de caravanismo, nos termos 

do artigo 70.º;  

16.6. Proceder à reconversão da classificação, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 75.º. 

17. EM MATÉRIA DE ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL 

As competências previstas no Decreto-Lei n. º 128/2014, de 29 de agosto, na sua redação atual, que se seguem: 

17.1. Determinar a realização das vistorias previstas nos termos do n.º 1 do artigo 8.º;  

17.2. Solicitar ao Turismo de Portugal, I. P., a realização de vistoria, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º; 

17.3. Fiscalizar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado, bem como 

instruir os processos de contraordenação e aplicar as respetivas coimas e sanções acessórias, nos termos previstos 

no n.º 1 do artigo 21.º; 

17.4. Determinar a interdição temporária da exploração dos estabelecimentos de alojamento local, na sua 

totalidade ou em parte, nos termos previstos no artigo 28.º. 

18. EM MATÉRIA DE RECINTOS DE DIVERSÃO E RECINTOS DESTINADOS A ESPETÁCULOS DE NATUREZA NÃO ARTÍSTICA E 

RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS 

18.1. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 dezembro, na sua redação atual, que se 

seguem: 

18.1.1. Conceder a licença de utilização relativa a recintos de diversão provisória, nos termos do n.º 1 do artigo 

7.º-A; 

18.1.2. Designar dois técnicos devidamente habilitados para comporem a comissão necessária à realização de 

vistorias, bem como convocar um representante do Serviço Nacional de Bombeiros e um representante da 

autoridade de saúde competente, nos termos do artigo 11.º; 

18.1.3. Averbar elementos ao alvará de licença de utilização nos termos do n.º 2 do artigo 13.º; 

18.1.4. Proceder à instrução de processos de contraordenação, nos termos previstos no n.º 1 artigo 23.º. 

18.2. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua redação atual, que se 

seguem: 

18.2.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento relativos à instalação dos recintos itinerantes e 

improvisados na área do concelho de Leiria, nos termos do artigo 3.º; 

18.2.2. Ordenar a realização de vistoria, sempre que necessária, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro. 

19. EM MATÉRIA DE RECINTOS COM DIVERSÕES AQUÁTICAS 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 março, na sua redação atual, que se seguem: 

19.1. Nomear representante para integrar a comissão de vistoria, nos termos dos artigos 12.º e 21.º; 

19.2. Fiscalizar o estado e condições de segurança das edificações e construções que integram o conjunto do 

recinto, nos termos do n.º 3 do artigo 20.º; 

19.3. Instruir processos de contraordenação e aplicar as coimas, nos termos do artigo 21.º e do n.º 3 do artigo 

25.º. 

20. EM MATÉRIA DE ACESSO E DE EXERCÍCIO DE DIVERSAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redação atual, que se seguem: 

20.1. Autorizar o acesso às atividades previstas no n.º 1 n.º 2 do artigo 5.º; 

20.2. Decidir sobre o averbamento na autorização, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º; 

20.3. Promover o reporte estatístico, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º; 

20.4. Verificar a conformidade do pedido de autorização, nos termos previsto no n.º 2 do artigo 8.º; 
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20.5. Decidir sobre o pedido de autorização, nos termos do n.º 1 e n.º 3 do artigo 9.º; 

20.6. Prorrogar o prazo de autorização condicionada, nos termos do n.º 3 do artigo 41.º e do n.º 3 do artigo 44.º; 

20.7. Promover a comunicação à DGAV de qualquer alteração significativa das atividades exercidas nos seus 

estabelecimentos de comércio por grosso e armazéns de géneros alimentícios de origem animal que exijam 

condições de temperatura controlada, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 41.º; 

20.8. Promover a comunicação à DGAV de qualquer alteração significativa das atividades exercidas nos seus 

estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e armazéns de alimentos para animais, nos termos previstos 

no n.º 5 do artigo 44.º; 

20.9. Fiscalizar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redação atual, e instruir os 

processos de contraordenação instaurados, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 146.º. 

21. EM MATÉRIA DE AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS DE PUBLICIDADE  

As competências previstas no Regulamento de Publicidade do Município de Leiria (RPML), publicado na 2.ª Série do 

Diário da República, n.º 84, de 2 de maio de 2017, e na Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na sua redação atual, que 

se seguem: 

21.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento de mensagens publicitárias, nos termos do disposto na alínea a) 

do artigo 8.º conjugado com o artigo 16.º do RPML; 

21.2. Decidir sobre os pedidos de licenciamento da ocupação do espaço público por suportes publicitários, nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 8.º do RPML; 

21.3. Decidir sobre os pedidos de averbamento do titular da licença de publicidade, nos termos previstos na alínea 

c) do artigo 8.º conjugado com o artigo 22.º do RPML; 

21.4. Declarar a caducidade dos pedidos de licenciamento e de averbamento do titular da licença de publicidade, 

nos termos previstos no artigo 21.º e nos n.os 4 e 5 do artigo 22.º do RPML; 

21.5. Decidir sobre a revogação das licenças de publicidade, nos termos previstos na alínea d) do artigo 8.º 

conjugado com o artigo 23.º do RPML; 

21.6. Ordenar a remoção de suportes publicitários, nos termos previstos na alínea d) do artigo 8.º conjugado com 

os artigos 24.º e 26.º, ambos do RPML; 

21.7. Determinar a posse administrativa dos bens do domínio privado onde estejam afixadas ou inscritas as 

mensagens publicitárias, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 24.º do RPML; 

21.8. Determinar o embargo e ou ordenar a demolição das obras, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º 

da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada. 

22. EM MATÉRIA DE OCUPAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

As competências previstas do Regulamento de Ocupação de Espaço Público do Município de Leiria, publicitado pelo 

Edital n.º 137/2012, de 26 de novembro, que se seguem: 

22.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento e promover as notificações, nos termos previstos nos n.os 1 e 3 do 

artigo 16.º;  

22.2. Ordenar a remoção de equipamentos urbanos, ou mobiliário urbano, ou a sua transferência para outro local 

conveniente: 

i) Por imperativos de reordenamento do espaço público, designadamente, a aprovação de planos municipais de 

ordenamento do território, de execução de obras ou outras, de manifesto interesse público, assim o justifique, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 20.º; 

ii) Em caso de ocupação ilícita do espaço público em desrespeito das normas previstas no regulamento, nos 

termos previstos no n.º 1 do artigo 50.º; 

22.3. Fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas Regulamento de Ocupação de Espaço Público do 

Município de Leiria, nos termos previstos no artigo 49.º. 

23. EM MATÉRIA DE RUÍDO 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual, que aprovou o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), que se seguem: 

23.1. Efetuar a verificação do cumprimento do projeto acústico, no âmbito do procedimento de licenciamento ou 

autorização de utilização, podendo exigir a realização de ensaios acústicos, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º; 

23.2. Conceder autorização para o exercício de atividades ruidosas temporárias, mediante emissão de licença 

especial de ruído, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 15.º; 
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23.3. Dispensar a exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do artigo 15.º, nos termos do 

n.º 8 do mesmo artigo; 

23.4. Ordenar a adoção de medidas imprescindíveis para evitar a produção de danos graves para a saúde humana 

e para o bem-estar das populações, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º; 

23.5. Fiscalizar cumprimento das normas previstas no RGR, nos termos da alínea e) do artigo 26.º; 

23.6. Processar as contraordenações e a aplicação das coimas e sanções acessórias em matéria de atividades 

ruidosas temporárias e de ruído de vizinhança, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 30.º. 

24. EM MATÉRIA DE ATIVIDADES DIVERSAS 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na sua redação atual, que se 

seguem: 

24.1. Decidir sobre os pedidos de licenciamento para a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais 

adequados à prática do campismo e caravanismo, nos termos do artigo 18.º; 

24.2. Decidir sobre os pedidos de licenciamento para a realização de espetáculos e atividades ruidosas, nos 

termos do artigo 30.º; 

24.3. Decidir sobre os pedidos autorização para a realização de espetáculos de natureza desportiva na via pública, 

nos termos do n.º 3 do artigo 31.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A /2005, 

de 24 de março; 

24.4. Decidir sobre os pedidos de licenciamento para as tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, 

nos termos do n.º 2 do artigo 39.º; 

24.5. Instruir os processos de contraordenação, nos termos do n.º 1 do artigo 50.º. 

25. EM MATÉRIA DE ATIVIDADE DE GUARDA-NOTURNO 

As competências previstas na Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, conjugadas com as previstas no Regulamento do 

Exercício da Atividade de Guarda-Noturno do Município de Leiria, que se seguem: 

25.1. Promover o recrutamento e seleção dos candidatos à atribuição de licença para o exercício da atividade de 

guarda-noturno, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 21.º; 

25.2. Emitir o cartão de identificação do guarda-noturno nos termos previstos no n.º 2 do artigo 29.º; 

25.3. Revogar a licença concedida com fundamento na infração das regras estabelecidas para a respetiva atividade 

e na inaptidão do seu titular para o respetivo exercício, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º. 

26. EM MATÉRIA DE CARTÃO LEIRIA SÉNIOR 

As competências previstas no Regulamento do Cartão Leiria Sénior, publicado na 2.ª Série, do Diário da República, 

n.º 177, de 14 de setembro de 2016, que se seguem: 

26.1. Decidir sobre a atribuição do Cartão Leiria Sénior, nos termos do artigo 5.º; 

26.2. Declarar a cessação do direito à utilização do Cartão Leiria Sénior, bem como a declaração de interdição de 

requerer novo cartão, nos termos do artigo 8.º; 

26.3. Publicitar a lista de entidades aderentes e associadas ao Cartão Leiria Sénior devidamente atualizadas, no 

sítio institucional da Internet do Município de Leiria, nos termos do n.º 3 do artigo. 15.º  

27. EM MATÉRIA DE COMPARTICIPAÇÕES EM RENDA DE CASA AO ABRIGO DO PROGRAMA DE COMPARTICIPAÇÃO AO 

ARRENDAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

As competências previstas no Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de 

Leiria, publicado na 2.ª Série, do Diário da República, n.º 174, de 9 de setembro de 2016, que se seguem: 

27.1. Avaliar e decidir sobre as candidaturas ao apoio ao arrendamento habitacional no Município de Leiria, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º; 

27.2. Decidir sobre a duração da comparticipação para além do prazo, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

20.º. 

28. EM MATÉRIA DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS 

A competência prevista no Regulamento Municipal para Atribuição de Comparticipações em Medicamentos a 

famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, aprovado em reunião da Câmara Municipal, de 22 de abril de 2010, 

DLB n.º 0521/10, Ata n.º 9/2010, e sucessivamente alterado, para apreciar e aprovar as candidaturas e as 

respetivas comparticipações, nos termos do artigo 9.º, conjugado com o disposto no artigo 14.º. 

29. EM MATÉRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEASSISTÊNCIA 

A competência prevista no Regulamento para Prestação de Serviço de Teleassistência do Município de Leiria, 
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aprovado em reunião da Câmara Municipal, de 02 de maio de 2013, DLB n.º 0643/12, Ata n.º 9/2012, para decidir 

sobre a atribuição do serviço de teleassistência, nos termos do artigo 8.º, conjugado com o disposto no artigo 13.º. 

30. EM MATÉRIA DA ATRIBUIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS/PRODUTOS DE APOIO NO ÂMBITO DO BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS 

DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

A competência prevista no artigo 10.º do Regulamento de Ajudas Técnicas do Município de Leiria, aprovado em 

Reunião da Câmara Municipal, de 29 de julho de 2014, DLB n.º 0844/14, Ata n.º 16/2014, para proferir decisão 

final sobre o pedido apresentado. 

31. EM MATÉRIA DE GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL DE ARRENDAMENTO SOCIAL PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 

LEIRIA 

As competências previstas no Regulamento Municipal para a Gestão do Parque Habitacional de Arrendamento 

Social Propriedade do Município de Leiria, aprovado em reunião de Câmara Municipal, de 9 de março de 2010, DLB 

n.º 0327/10, Ata n.º 06/2010, que se seguem:  

31.1. Comunicar ao arrendatário qualquer alteração aos valores do preço técnico e ou da respetiva renda, nos 

termos do n.º 1 do artigo 8.º; 

31.2. Decidir sobre a presunção de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 10.º; 

31.3. Decidir sobre o plano de pagamentos e indemnizações em dívida, nos termos do artigo 14.º; 

31.4. Decidir sobre o reajustamento da renda, nos termos do disposto no artigo 15.º; 

31.5. Solicitar aos arrendatários quaisquer documentos e esclarecimentos necessários à determinação do 

montante da renda, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º; 

31.6. Ordenar a realização vistorias/inspeções às habitações arrendadas destinadas a verificar o seu estado de 

conservação e promover as diligências da sua notificação, nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 23.º; 

31.7. Ordenar ao arrendatário a execução das obras de conservação resultantes da sua utilização descuidada, e 

promover as diligências da sua notificação, nos termos do n.os 4 e 5 do artigo 23.º; 

31.8. Decidir, em caso de incumprimento do arrendatário, sobre execução das obras diretamente ou por 

intermédio de terceiro, e promover as diligências da sua notificação, nos termos do n.os 6 e 7 do artigo 23.º; 

31.9. Extrair certidões de dívida, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 23.º. 

32. EM MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

As competências previstas no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 

Município de Leiria, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º158, de 17 de agosto de 2018, na sua redação 

atual, que se seguem: 

32.1. Fixar prazo diferente para a apresentação das candidaturas à atribuição das bolsas de estudo, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 12.º; 

32.2. Aprovar ou indeferir as candidaturas à atribuição das bolsas de estudo, nos termos do artigo 18.º. 

33. EM MATÉRIA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL 

As competências previstas no Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria, publicado na II Série, do Diário da 

República, n.º 127, Apêndice n.º 81/2003, de 2 de junho, que se seguem: 

33.1. Autorizar, excecionalmente, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 9.º: 

i) A inumação em locais especiais ou reservados a pessoas de determinadas categorias, nomeadamente de 

certa nacionalidade, confissão ou regra religiosa;  

ii) A inumação em capelas privativas situadas fora dos aglomerados populacionais e tradicionalmente destinadas 

ao depósito do cadáver ou ossadas dos familiares dos respetivos proprietários; 

33.2. Autorizar a inumação de cadáveres, nos termos do artigo 14.º; 

33.3. Promover a emissão de guias, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º; 

33.4. Autorizar a reparação das deteriorações dos caixões depositados em jazigo, nos termos previstos no artigo 

30.º; 

33.5. Ordenar a cremação de cadáveres, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 34.º; 

33.6. Autorizar a cremação de cadáveres, nos termos previstos no artigo 36.º; 

33.7. Decidir sobre a exumação de cadáveres e efetuar todas as diligências e notificações necessárias, nos termos 

previstos no artigo 43.º; 

33.8. Autorizar a trasladação de cadáveres e efetuar todas as diligências e notificações, nos termos previstos no 

artigo 46.º; 
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33.9. Decidir sobre a concessão de terrenos do cemitério para instalação de sepulturas e para a construção de 

jazigos particulares, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º; 

33.10. Emitir alvarás de concessão de terrenos, nos termos do artigo 52.º; 

33.11. Averbar no alvará de concessão as transmissões de jazigos e sepulturas perpétuas, nos termos do 

artigo 58.º; 

33.12. Autorizar as transmissões por ato entre vivos de jazigos e sepulturas perpétuas, nos termos do artigo 

61.º; 

33.13. Decidir sobre a prescrição a favor do Município de jazigo ou a sepultura perpétua em situação de 

abandono, e declarar a caducidade da concessão, nos termos do n.º 1 do artigo 65.º; 

33.14. Declarar a caducidade da concessão, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 66.º; 

33.15. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria, nos termos do artigo 

101.º. 

34. EM MATÉRIA DE MEDIDAS E AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS 

As competências previstas do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, que se seguem: 

34.1. Apresentar o relatório anual de execução do PMDFCI à comissão distrital, nos termos do disposto da alínea 

d) do n.º 2 do artigo 3.º-B; 

34.2. Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização dos trabalhos relativos à gestão do 

combustível das florestas, fixando um prazo adequado para o efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 15.º; 

34.3. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou entidades responsáveis, a realização dos 

trabalhos de gestão de combustível, com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários 

ao ressarcimento da despesa efetuada, nos termos do n.ºs 5, 12 e 13 do artigo 15.º; 

34.4. Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização de medidas preventivas contra 

incêndios, fixando um prazo adequado para o efeito, nos termos do n.º 3 do artigo 21.º 

34.5. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou entidades responsáveis, a realização das 

medidas preventivas, com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao 

ressarcimento da despesa efetuada, nos termos do n.º 4 do artigo 21.º; 

34.6. Extrair certidões de dívida, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º; 

34.7. Autorizar a realização de queimadas, nos termos do disposto no artigo 27.º;  

34.8. Conceder autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, exceto 

balões com mecha acesa e quaisquer tipos de foguetes, nos termos do n.º 2 do artigo 29.º; 

34.9. Fiscalizar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, nos termos do 

n.º1 do artigo 37.º; 

34.10. Instruir os processos de contraordenação, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 40.º. 

35. EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO AO RELEVO NATURAL E AO REVESTIMENTO VEGETAL  

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, que se seguem: 

35.1. Decidir sobre ações de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas e sobre ações de 

aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas do solo arável, nos termos do 

artigo 1.º; 

35.2. Fiscalizar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, e instruir e aplicar coimas em processos 

de contraordenação, nos termos do artigo 4.º. 

36. EM MATÉRIA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  

36.1. As competências previstas no n.º 1 do artigo 10.º, no n.º 10 do artigo 11.º, no artigo 13.º, no n.º 3 do 

artigo 17.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no artigo 26.º, no artigo 27.º, no n.º 1 do artigo 28.º e no n.º 3 do artigo 

30.º, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, todos do Regulamento Interno de Utilização da Piscina 

Municipal de Maceira, aprovado em Reunião da Câmara Municipal 19 de fevereiro de 2013, DLB n.º 0188/13, Ata 

n.º 4, alterado em Reunião da Câmara Municipal de 9 de setembro de 2014, que se seguem: 

36.1.1. Fixar o horário de funcionamento e os períodos de encerramento da Piscina; 

36.1.2. Interromper ou não autorizar a utilização dos espaços cedidos, nos termos do disposto na Lei n.º 

39/2012, de 28 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho; 

36.1.3. Decidir sobre o pedido de inscrição; 
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36.1.4. Condicionar o acesso às instalações por zonas ou na sua totalidade; 

36.1.5. Autorizar a atribuição dos espaços e/ou equipamentos existentes na Piscina e fixar as respetivas 

condições; 

36.1.6. Emitir prévia autorização para a permuta de utilização de pistas; 

36.1.7. Autorizar o pedido de atribuição de espaços e ou equipamentos para fins não desportivos; 

36.1.8. Decidir sobre a requisição ou encerramento a totalidade da Piscina; 

36.1.9. Autorizar, excecionalmente e devidamente justificado, o acompanhamento de crianças no decorrer das 

aulas. 

36.2. As competências previstas no n.º 1 do artigo 10.º, no n.º 10 do artigo 11.º, no artigo 13.º, no n.º 3 do 

artigo 17.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no artigo 26.º, no artigo 27.º, no n.º 1 do artigo 28.º e no n.º 3 do artigo 

30.º, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, todos do Regulamento Interno de Utilização da Piscina 

Municipal de Caranguejeira, aprovado em Reunião da Câmara Municipal, de 19 de fevereiro de 2013, DLB n.º 

0188/13, Ata n.º 4, alterado em Reunião da Câmara Municipal de 9 de setembro de 2014, que se seguem: 

36.2.1. Fixar o horário de funcionamento e os períodos de encerramento da Piscina; 

36.2.2. Interromper ou não autorizar a utilização dos espaços cedidos, nos termos do disposto na Lei n.º 

39/2012, de 28 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho; 

36.2.3. Decidir sobre o pedido de inscrição; 

36.2.4. Condicionar o acesso às instalações por zonas ou na sua totalidade; 

36.2.5. Autorizar a atribuição dos espaços e/ou equipamentos existentes na Piscina e fixar as respetivas 

condições; 

36.2.6. Emitir prévia autorização para a permuta de utilização de pistas; 

36.2.7. Autorizar o pedido de atribuição de espaços e ou equipamentos para fins não desportivos; 

36.2.8. Decidir sobre a requisição ou encerramento a totalidade da Piscina; 

36.2.9. Autorizar excecionalmente e devidamente justificado o acompanhamento de crianças no decorrer das 

aulas. 

36.3. As competências previstas no n.º 1 do artigo 11.º, do n.º 1 do artigo 13.º, artigo 15.º, n.º 3 do artigo 19.º, 

n.º 1 do artigo 26.º, artigo 30.º, artigo 31.º, alíneas f) e k) n.º 2 do artigo 32.º e artigo 34.º, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º, todos do Regulamento Interno de Utilização do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, aprovado em Reunião da Câmara Municipal, de 19 de fevereiro de 2013, DLB n.º 191/13, Ata 

n.º 4, alterado em Reunião da Câmara Municipal de 9 de setembro de 2014, que se seguem: 

36.3.1. Fixar o horário de funcionamento e os períodos de encerramento do Complexo; 

36.3.2. Decidir sobre a requisição ou encerramento a totalidade da Piscina; 

36.3.3. Decidir sobre o pedido de inscrição; 

36.3.4. Condicionar o acesso às instalações por zonas ou na sua totalidade; 

36.3.5. Autorizar a atribuição dos espaços e ou equipamentos existentes no Complexo e fixar as respetivas 

condições; 

36.3.6. Emitir prévia autorização para a permuta de utilização de pistas; 

36.3.7. Autorizar o pedido de atribuição de espaços e ou equipamentos para fins não desportivos; 

36.3.8. Autorizar, excecionalmente e devidamente justificado, o acompanhamento de crianças no decorrer das 

aulas e emitir prévia autorização para filmar ou fotografar espaços ou atividades do Complexo; 

36.3.9. Autorizar a utilização do Complexo para fins não desportivos. 

36.4. As competências previstas no n.º 2 do artigo 10.º, no n.º 1 do artigo 17.º, no artigo 18.º, no artigo 19.º, no 

artigo 20º, no n.º 1 do artigo 21.º, no artigo 24.º, na alínea b) do n.º 5 do artigo 27.º e no artigo 28.º, ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, todos do Regulamento Interno de Utilização do Pavilhão Desportivo 

denominado “Pavilhão dos SILVAS”, aprovado em Reunião da Câmara Municipal, de 5 de março de 2013, DLB 

n.º 192/13, Ata n.º 5, que se seguem: 

36.4.1. Autorizar a utilização do Pavilhão para além do horário estabelecido; 

36.4.2. Autorizar previamente a utilização do Pavilhão e seus equipamentos; 

36.4.3. Revogar a autorização de utilização do Pavilhão; 

36.4.4. Autorizar a utilização simultânea do Pavilhão por vários utilizadores; 

36.4.5. Autorizar a utilização do Pavilhão para fins não desportivos; 
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36.4.6. Requisitar, a título excecional, o Pavilhão para o exercício de atividades que não possam ter lugar 

noutra ocasião; 

36.4.7. Não autorizar a permanência de utilizadores no Pavilhão que desrespeitem as normas de utilização 

constantes deste regulamento interno ou que perturbem o normal desenrolar das atividades e dos serviços 

administrativos; 

36.4.8. Decidir sobre os motivos apresentados pelo utilizador, quando este não concretize a utilização do 

Pavilhão e deseje a restituição dos valores previamente pagos; 

36.4.9. Exigir caução pela utilização do Pavilhão. 

37. EM MATÉRIA DO PROGRAMA VIVER ATIVO 

As competências previstas no n.º 1 do artigo 6.º, no n.º 2 do artigo 19.º, no n.º 3 do artigo 20.º, no artigo 25.º, e 

no n.º 1 do ponto 5 e n.º 1 do ponto 6 do Anexo II, todos do Regulamento do Programa Viver Ativo, aprovado em 

reunião da Câmara Municipal de 19 de fevereiro de 2013, DLB n.º 192/13, Ata n.º 4, a seguir enumeradas: 

37.1. Decidir sobre a exclusão do utente da atividade ou da modalidade; 

37.2. Autorizar a reinscrição do utente; 

37.3. Fiscalizar o cumprimento das normas do Regulamento e respetiva Tabela de preços; 

37.4. Apreciar as candidaturas ao Programa Viver Ativo; 

37.5. Aprovar as candidaturas ao Programa Viver Ativo; 

38. EM MATÉRIA DE MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE LEIRIA 

A competência prevista no n.º 1 do artigo 38.º do Regulamento Interno dos Mercados Municipais do Concelho de 

Leiria, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 206, de 25 de outubro de 2018, para a determinar a 

instauração dos processos de contraordenação. 

39. EM MATÉRIA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE 

LEIRIA 

A competência prevista no n.º 1 do artigo 102.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Leiria, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 77, de 

21 de abril de 2014, para a determinar a instauração, instrução e aplicação de coimas em processos de 

contraordenação.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira, Ana Silveira, aprovar a proposta apresentada e delegar no 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegar, todas as competências acima 

identificadas, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como de acordo com o disposto nos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, alterado, tendo em vista a cabal 

prossecução do interesse público em tempo útil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Ponto 5 – Delegação de competências no Senhor 

Presidente, é um conjunto de propostas de competências que serão transferidas para a alçada da Presidência para 

o Presidente, para tornar os processos mais ágeis, é uma lista extensa.  

Senhor Vereador Fernando Costa - Nós achamos que há aqui delegações de competência como já 

apresentámos em reunião anterior que não estamos de acordo dar competência para que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal possa contratar aquisições de imóveis até ao valor de 500 mil euros, achamos que é um 

exagero. Sendo certo que algumas das aquisições que fizemos aqui, até vieram aqui sem esse valor, mas como já 

dissemos na primeira reunião, eu acho que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tivesse competência própria 

para adquirir até aos 100 mil euros, acharíamos razoável. 500 mil euros, achamos que é um exagero e, por isso, 

votamos contra. Nós também achamos que decisões sobre prédios com interesse cultural no Centro Histórico, 

mesmo que envolvam apenas alterações internas deviam vir aqui à reunião da Câmara Municipal e não deviam ser 

aprovados apenas por despacho do Senhor Presidente ou em quem delegar. 

Volto aqui a referir, e no início do mandato do Senhor Presidente, que é um erro crasso destruir os 

interiores da casa onde viveu Eça de Queirós, é um exemplo, como outros erros que se têm feito noutros edifícios 

de interesse. Não sou histórico, como noutros edifícios com o valor cultural, não apenas pela arquitetura, mas pelo 

seu passado como este caso. E, portanto, nós achamos, voltamos a dizer que se o Senhor Presidente não quer 
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repensar esta delegação para que os prédios no Centro Histórico com interesse cultural, que viessem aqui todos a 

reunião e não fosse apenas objeto de uma decisão da parte da parte do Senhor Vereador ou do Senhor Diretor dos 

serviços, consoante a cadeia de delegações que venha a ser feitas, e pomos já nos início do mandato e no 

momento de delegações em essa delegação, essa obra não virá a reunião da Câmara, pomos essa questão em 

concreto. Deixa-me que lhe faça a pergunta, o que pensa em relação ao edifício onde viveu Eça de Queirós e se 

está disponível para repensar a destruição dos seus interiores do edifício. 

Senhor Presidente, no início do mandato, os Senhores vereadores fizeram questão de votar estas 

delegações em bloco, se quiserem discutir algumas que julgamos mais pertinentes e permitir que não haja 

delegação que venham à reunião da Câmara, nós votaríamos seguramente 90 por cento ou 95 por cento destas 

delegações a favor, se não quiserem discutir, esses casos concretos que estamos a pôr e votá-los em separado, 

que só faz sentido se os aceitassem, então nós votaremos contra todos. Mas que fique claro, que nós não estamos 

em desacordo com a grande maioria das delegações, todas estas delegações de uma forma global, concordaríamos 

com a grande maioria. Se na matéria de aquisições e na matéria cultural, se o Senhor Presidente achar, rever o 

que está previsto, votaríamos favor, se não acha possível rever essa situação, nós votaremos contra. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Tendo em conta que é a mesma delegação, vou 

manter e aceite o vosso voto contra e passaríamos para o ponto a seguir ponto 6. Temos que votar uma serie de 

votações. 

  

Senhor Vereador Fernando Costa - antes de votar este ponto, deixe-me que lhe diga, na 1.ª reunião, nós 

partido da oposição está na sua disponibilidade, querer ou não dialogar mais com os vereadores da oposição, nós 

estamos aqui para fazer uma oposição construtiva. Estamos aqui, somos diferentes, temos perspetivas diferentes e 

se também admitimos nem sempre ter razão, também achamos que podemos ter pontos diferentes e os da 

maioria serem mais positivos. Não temos aqui uma atitude dogmática e, portanto, queremos dizer que nós 

estamos numa perspetiva de oposição construtiva. Fique claro e consequentemente também a nossa 

disponibilidade em matéria de delegações, nós estaríamos disponíveis para fazermos parte disto tudo. Representar 

o Município de uma forma construtiva, nalgumas constituições que aqui estão. Deixe-me que lhe diga que, por 

exemplo. Os Serviços Municipalizados tendo um Conselho de Administração de 3 pessoas, e portanto nunca estaria 

em causa a maioria do Conselho de Administração. Nós queríamos disponíveis para ter um elemento no Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados e numa ótica construtiva e numa ótica de transparência, do 

funcionamento dos Serviços Municipalizados e numa ótica de colaboração nesta perspetiva com o Município. 

 Senhor Presidente, por aquilo que lemos aqui, o Município está representado em 2/3 dezenas de 

instituições. Deve ser dos poucos municípios onde os elementos da oposição não têm qualquer representação, em 

caso algum representam o Município em instituições. Há aqui instituições que têm uma ação mais formal, mas 

diplomática de menos substância, digamos, que na relação com o Município, onde nós estaríamos disponíveis para, 

se o Município se assim o entender, representar o Município de Leiria em estreita colaboração com o Senhor 

Presidente da Câmara. Portanto, pomos aqui claramente e queremos que esta parte fique registada em ata, a 

nossa disponibilidade naquelas instituições onde haja menos trabalho, menos profundidade nas relações com o 

Município, para que se possa dizer que, embora haja uma maioria clara de um partido neste município, que o 

poder, que a representação, o trabalho também é partilhado com a oposição. 

Queremos deixar essa nota. Nós estaríamos disponíveis para dialogar com a Câmara em relação à nossa 

disponibilidade para participar nalgumas dessas instituições. Se o entenderem abrimos diálogo sobre isso, se não o 

entenderam que não devemos fazer parte, fica pelo menos registado essa posição e passaremos à votação. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - A proposta que está aqui já foi naturalmente, 

consensualizada e debatida com as pessoas que estão aqui visadas, portanto, registo a disponibilidade para o 

diálogo, para o trabalho e acho que o nosso trabalho dentro da Câmara, e dentro do executivo deve ser feita aqui 

sobretudo. Acho que é importante essa abertura e é aqui que temos que fazer não só oposição, mas a governação 

sempre no espirito da frontalidade, de modo a conseguir encontrar as melhores soluções para Leiria. No que diz 

respeito às votações que nos fazer a seguir, independentemente de serem muito exigentes mais ou menos 

trabalhosas, vou manter a proposta, algumas delas já vêm do passado, a maioria, as que vão ser substituídas são 

aquelas de onde eu saio, nomeadamente na área da Cultura, entrará a Vereadora da Cultura e tem a ver com os 
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lugares que o Presidente tinha e que serão ocupados por mim, nomeadamente a questão dos SMAS, os outros dois 

elementos já lá estavam, eu entrarei para o lugar dele. Portanto, não tenho margem de manobra para aquilo que é 

que é a vossa disponibilidade, mas fica registado. 

Senhor Vereador Fernando Costa - Deixe-me que registe que o Senhor Presidente não tem margem de 

manobra para alterar o que vem de trás, em termos de representação, não tem margem de manobra para haver 

alteração nas representações e é esse o seu argumento.  

 

Ponto 6 - Nomeação do Conselho de Administração dos SMASL – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

DLB N.º 937/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse, para integrar o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, os membros do órgão executivo 

municipal a seguir indicados: 

— Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes; 

— Eng.º Ricardo Miguel Faustino dos Santos;  

— Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea pp) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o disposto no 

n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada, nomear para integrar o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, os seguintes membros: 

— Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes;  

— Eng.º Ricardo Miguel Faustino dos Santos;  

— Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Senhor Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes - Ponto 7 

Senhor Vereador Fernando Costa - Vamos votar contra, porque achamos os valores elevados, se houvesse 

moderação nesses valores. 

Ponto 7 - Delegação de competências para a realização de despesas no Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria - 

SMAS 

DLB N.º 938/19:  

Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, uma proposta no sentido de delegar competências no 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para autorizar a 

realização de despesa para a aquisição de bens e serviços de locação, bem como quanto à autorização de despesa 

com execução de empreitadas de obras públicas, cujo teor abaixo se transcreve: 

«PROPOSTA 

Considerando que: 

a) Em razão do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

compete à Câmara Municipal autorizar, independentemente do valor, despesas para aquisição de bens e serviços e 

locações, bem como quanto à realização de despesa com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada; 

b) No âmbito da necessária eficiência por parte dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria (SMAS), parte integrante da administração direta municipal com autonomia financeira e administrativa, urge 

adotar medidas que propiciem uma maior eficácia e celeridade de tramitação procedimental; 

c) A Câmara Municipal de Leiria pode, sem prejuízo dos seus poderes de avocar a matéria, deliberar no 

sentido de delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria as 
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suas competências em matéria da autorização de despesa para a aquisição de bens e serviços de locação, bem 

como quanto à autorização de despesa com execução de empreitadas de obras públicas, de acordo com o disposto 

no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18, no n.º 1 e 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, no n.º 1 do artigo 

109.º do Código dos Contratos Públicos e nos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), delibere delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria (SMAS), competências para autorização, independentemente do valor, de despesas para a aquisição e de 

bens e serviços e locação, bem como quanto à autorização de realização de despesa para a execução de 

empreitadas de obras públicas, autorizando, ainda, nos termos do artigo 46.º, n.º 1 do CPA, a subdelegação no 

Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, até 

249.398,94 Euros.». 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18, n.º 1 e 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos e nos artigos 44.º e seguintes do CPA, deliberou por maioria, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira, Ana Silveira, delegar no Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (SMAS), as competências para autorização, 

independentemente do valor, de despesas para a aquisição e de bens e serviços e locação, bem como a 

autorização de realização de despesa para a execução de empreitadas de obras públicas, autorizando, ainda, nos 

termos do artigo 46.º, n.º 1 do CPA, a subdelegação no Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, até 249.398,94 Euros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 8 - Nomeação do representante do Município na comissão destinada a gerir 

o património do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 939/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª 

Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município na comissão destinada a gerir o património do 

Teatro José Lúcio da Silva. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município na comissão destinada a gerir o 

património do Teatro José Lúcio da Silva. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 9 - Nomeação do representante do Município no Conselho de Administração 

da “VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.” 

DLB N.º 940/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal o nomeasse como representante do 

Município no Conselho de Administração da “VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.”  

Propôs, ainda, a nomeação da Senhora Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança para integrar a 

mesa da assembleia geral daquela sociedade em representação do Município. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear, como 

representantes do Município na “VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.”, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, no Conselho de Administração e a 
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Senhora Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança na mesa da assembleia geral. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 10 - Nomeação do representante do Município no Conselho de 

Administração da Fundação da Escola Profissional de Leiria 

DLB N.º 941/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª 

Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município no Conselho de Administração da “Fundação da 

Escola Profissional de Leiria”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município, no Conselho de Administração da 

Fundação da Escola Profissional de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 11 - Associação Startup Leiria - Designação do representante do Município 

de Leiria no Conselho de Administração 

DLB N.º 942/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª 

Ana Catarina Moura Louro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da “STARTUP LEIRIA”, em 

representação do Município de Leiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da “STARTUP 

LEIRIA”, em representação do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 12 - Nomeação do representante do Município na “Águas do Centro Litoral, 

S.A.” 

DLB N.º 943/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal o nomeasse como representante do 

Município na “Águas do Centro Litoral, S.A.”. 

Propôs, ainda, a nomeação da Senhora Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança, para integrar a 

mesa da assembleia geral daquela sociedade em representação do Município de Leiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear como 

representantes do Município na “Águas do Centro Litoral, S.A.”, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes no Conselho de Administração e a Senhora Vereadora Dr.ª Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança na mesa da assembleia geral. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 13 - Nomeação do representante do Município na “ADAE - Associação de 

Desenvolvimento da Alta Estremadura” 

DLB N.º 944/19:  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria nos órgãos sociais da “ADAE - Associação de 

Desenvolvimento da Alta Estremadura”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria nos órgãos sociais da “ADAE - 

Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 14 - Nomeação do representante do Município no “Centimfe – Centro 

Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos” 

DLB N.º 945/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse o Senhor a Vereadora Dr.ª 

Ana Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria no Conselho Geral do “Centimfe – Centro 

Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a 

Senhora Vereadora Ana Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria no Conselho Geral do 

“Centimfe – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos”. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 15 - Nomeação do representante do Município na “CENTROLOGIS – Centro 

Logístico do Litoral, A.C.E.” 

DLB N.º 946/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria e vogal do Conselho de Administração da 

“CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral, A.C.E.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria e vogal do Conselho de 

Administração da “CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral, A.C.E.”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 16 - Nomeação do representante do Município na “Incubadora D. Dinis” 

DLB N.º 947/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Catarina Moura Louro, como representante do Município de Leiria na “Incubadora D. Dinis”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro, como representante do Município na “Incubadora D. Dinis”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

Ponto 17 - Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 
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públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Representantes do município no «Conselho Geral» 

DLB N.º 948/19:  

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, cujo teor abaixo se transcreve: 

“O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 

aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário. 

Considerando que: 

i) De acordo com o n.º 2 do artigo 10.º do referido diploma, são órgãos de direção, administração e gestão 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas o conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico 

e o conselho administrativo; 

ii) O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola que assegura a participação e representação da comunidade educativa (pessoal 

docente e não docente, pais e encarregados de educação, alunos, Município e comunidade local: 

instituições, organizações e atividades de caráter económico, social, cultural e científico); 

iii) Os representantes do Município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal 

competência nas juntas de freguesia (n.º 4 do artigo 14.º do citado diploma); 

iv) Por deliberação camarária de 2013/10/17 foram indicados os representantes do Município nos vários 

Conselhos; 

v) Com o termo do mandato autárquico também os representantes indicados pelo Município cessaram 

funções; 

Assim, de acordo com o estabelecido em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nos 

termos do respetivo regulamento interno, propôs-se que a representação do Município no Conselho Geral fosse 

assegurada conforme se indica: 

Agrupamento de escolas Representantes do Município 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

DINIS (3) 

- Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Marrazes e Barosa 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARANGUEJEIRA-SANTA 

CATARINA DA SERRA (3) 

- Vereador Eng.º Ricardo Miguel Faustino Santos 

- Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS (3) 

- Vereador Dr. Carlos Jorge Pedro Simões Palheira 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Colmeias e Memória 

- Presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MACEIRA (2) 

- Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança 

- Presidente da Junta de Freguesia de Maceira 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARRAZES (2) 

- Vereadora Dr.ª Ana Margarida Félix Valentim 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Marrazes e Barosa 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR. CORREIA MATEUS (3) 

- Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

- Presidente da Junta de Freguesia do Arrabal 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGUES SEQUEIRA (3) 

- Vereadora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Parceiros e Azoia 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

RAINHA SANTA ISABEL – 

CARREIRA (3) 

- Vereadora Dr.ª Ana Margarida Félix Valentim 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Monte Redondo e Carreira 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa 

 

Escolas não agrupadas Representantes do Município 
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ESCOLA SECUNDÁRIA 

FRANCISCO RODRIGUES LOBO 

(2) 

- Vereadora Dr.ª Ana Catarina Moura Louro 

- Presidente da Junta da União das freguesias de Parceiros e Azóia 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO 

LOPES VIEIRA (2) 

- Vereadora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça 

- Presidente da Junta de Freguesia do Regueira de Pontes 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas no n.º 4 do artigo 

14.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de junho, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com um voto contra, dois votos de 

abstenção e oito votos a favor, concordar com a proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

Ponto 18 - Nomeação do representante do Município na “Vida Plena – Associação 

de Solidariedade Social de Leiria” 

DLB N.º 949/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Margarida Félix Valentim, como representante do Município na assembleia geral da “Vida Plena – Associação de 

Solidariedade Social de Leiria”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Margarida Félix Valentim, como representante do Município na assembleia geral da “Vida Plena 

– Associação de Solidariedade Social de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

  

Ponto 19 - Nomeação do representante do Município na “Associação de Apoio ao 

Cidadão Migrante - AMIGRANTE” 

DLB N.º 950/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Margarida Félix Valentim, como representante do Município na assembleia geral da “Associação de Apoio ao 

Cidadão Migrante - AMIGRANTE”.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Margarida Félix Valentim, como representante do Município, na assembleia geral da “Associação 

de Apoio ao Cidadão Migrante - AMIGRANTE”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

Ponto 20 - Nomeação do representante do município no Conselho Geral da "Rede 

Rener - Living Lab para a Inovação Urbana" 

DLB N.º 951/19:  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse o Senhor Vereador Eng.º 

Ricardo Miguel Faustino Santos, como representante do Município no Conselho Geral da "Rede Rener - Living Lab 

para a Inovação Urbana". 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, designar o Senhor 

Vereador Ricardo Miguel Faustino Santos, como representante do Município, no Conselho Geral da "Rede Rener - 

Living Lab para a Inovação Urbana". 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 21 - Nomeação do representante do município no Conselho de 

Administração da "Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, 

S.A." 

DLB N.º 952/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Arq.ª 

Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, como representante do Município no Conselho de Administração da 

“Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, designar a Senhora 

Vereadora Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, como representante do Município no Conselho de Administração 

da “Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A.”. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 22 - Nomeação do representante do município no Conselho de 

Administração da "Lusitâniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A." 

DLB N.º 953/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse o Senhor Vereador Eng.º 

Ricardo Miguel Faustino dos Santos, como representante do Município no Conselho de Administração da 

“Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, designar o Senhor 

Vereador Ricardo Miguel Faustino dos Santos, como representante do Município no Conselho de Administração da 

“Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.”. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 23 - Nomeação do representante do município no Conselho de 

Administração da "Mapicentro – Sociedade de Abate, Comercialização e 

Transformação de Carnes e Subprodutos, S.A." 

DLB N.º 954/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Maria Fernandes Esperança, como representante do Município no Conselho de Administração da “Mapicentro – 

Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos, S.A.”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, designar a Senhora 
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Vereadora Dr.ª Ana Maria Fernandes Esperança, como representante do Município no Conselho de Administração 

da “Mapicentro – Sociedade de Abate, Comercialização e Transformação de Carnes e Subprodutos, S.A.”. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 24 - Nomeação do representante do Município na Associação Musical das 

Beiras 

DLB N.º 955/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª 

Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município de Leiria e Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

da Associação Musical das Beiras. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a 

Senhora Vereadora Dr.ª Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município de Leiria e Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Associação Musical das Beiras. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta. 

  

Ponto 25 - Nomeação do representante do Município na Associação de Rede de 

Judiarias de Portugal 

DLB N.º 956/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Dr.ª 

Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município de Leiria no Conselho Fiscal da Associação de Rede 

de Judiarias de Portugal. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município no Conselho Fiscal da Associação de 

Rede de Judiarias de Portugal. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta. 

  

Ponto 26 - Nomeação do representante do Município na ENERDURA – Agência 

Regional de Energia da Alta Estremadura 

DLB N.º 957/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse o Senhor Vereador Eng.º 

Ricardo Miguel Faustino dos Santos, como representante do Município de Leiria no Conselho de Administração da 

ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear o Senhor 

Vereador Ricardo Miguel Faustino dos Santos, como representante do Município no Conselho de Administração da 

ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 27 - Nomeação do representante do Município na Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Centro 

DLB N.º 958/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Arq.ª 
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Rita Alves Costa Azevedo Coutinho, como representante do Município de Leiria na Entidade Regional da Reserva 

Agrícola do Centro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com 

um voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a 

Senhora Vereadora Rita Alves Costa Azevedo Coutinho, como representante do Município na Entidade Regional da 

Reserva Agrícola do Centro. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

Ponto 28 - Nomeação do representante do Município no CEPAE – Centro do 

Património da Estremadura 

DLB N.º 959/19:  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a Câmara Municipal nomeasse a Senhora Vereadora Anabela 

Fernandes da Graça, como representante do Município de Leiria na Assembleia Geral do CEPAE – Centro do 

Património da Estremadura. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por maioria, com um 

voto contra, dois votos de abstenção e oito votos a favor, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 

oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, nomear a Senhora 

Vereadora Anabela Fernandes da Graça, como representante do Município de Leiria na Assembleia Geral do CEPAE 

– Centro do Património da Estremadura. 

A presente deliberação foi aprovado em minuta 

  

A300204 DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Ponto 29 - Fornecimento de Gás – Consulta Prévia ao abrigo ao Acordo Quadro - 

AQ 1/2018 CIMRL, celebrado pela CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região 

de Leiria - Autorização da realização da despesa e abertura do procedimento 

DLB N.º 960/19:  

Presente proposta da Divisão de Contratação Pública (ANEXO 960/19), datada de 26/08/2019, com o seguinte 

conteúdo: 

“Considerando a proposta de aquisição externa do serviço requisitante – DIEM (NIPG 16990/19 e 32690/19), na 

qual identifica a necessidade de celebrar um contrato de aquisição de bens, com vista a contratar o fornecimento 

de Gás para os Edifícios Municipais do concelho e Leiria - códigos de CPV 09123000 – Gás natural e 09122100 - 

Gás propano), sustentada no facto de o Município não dispor de equipamentos e meios que possam assegurar esta 

necessidade; 

 A existência do Acordo Quadro n.º 1/2018 para o fornecimento de Gás, celebrado pela Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria; 

 Que nos termos do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) a entidade adjudicante deve convidar à 

apresentar propostas os cocontratantes do Acordo Quadro, que reúnam as condições necessárias para a execução 

das prestações objeto do contrato a celebrar; 

 A adesão do Município de Leiria à Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, 

conforme deliberação da Câmara Municipal de 02 de outubro de 2012 (Ata n.º 21/2012); 

Do Procedimento 

Propõe-se, nos termos de regra geral de escolha do procedimento e do valor máximo do benefício económico que 

pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato, que seja desencadeado o procedimento de consulta 

prévia ao abrigo do Acordo Quadro n.º 1/20218 – Fornecimento de Gás, nos termos do artigo 259.º do CCP, para a 

contratação do fornecimento de Gás para os Edifícios Municipais do concelho e Leiria, nos termos abaixo expostos. 

1. O contrato a celebrar encontra-se excluído da incidência da fiscalização prévia do tribunal de contas, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada (LOPTC). 
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2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo 

preço contratual não deverá exceder €152.359,58, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, compatibilização a 

satisfazer pela classificação orgânica e económica 02/020201 – Plano 2019/A/08, de acordo com dados constantes 

da tabela abaixo:  

Lotes Valor 2019 Valor 2020 TOTAL 

Gás Natural canalizado (kWh) 33 096,95 € 65 922,63 € 99 019,58 € 

Gás Propano a Granel (kWh) 17 828,72 € 35 511,28 € 53 340,00 € 

Total: 50 925,67 € 101 433,91 € 152 359,58 € 

Nota: Acresce IVA à taxa legal em vigor, bem como tarifas legalmente definidas, que se estima ascenderem a 95 823,00 €. 

3. Trata-se de um compromisso plurianual, enquadrado na autorização genérica da Assembleia Municipal, 

deliberada na sua sessão de 30 de novembro de 2018, com continuação em 03 de dezembro de 2018, aquando da 

aprovação dos documentos previsionais para 2019. 

4. Submete-se para aprovação as peças do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, conjugado 

com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, das quais se destaca:   

 Divisão em 2 lotes, em cumprimento do disposto no artigo 46.º-A do CCP; 

 Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 12 meses; 

 Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade da 

avaliação do preço, uma vez que as peças do procedimento definem todos os restantes elementos de 

execução do contrato. 

5. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que nos termos do artigo 259.º do CCP, seja dirigido um 

convite à apresentação de propostas aos cocontratantes do Acordo Quadro n.º 1/2018, a saber: 

i. Lote 1 - Gás Natural: 

A. GOLD Energy – Comercializadora de Energia S.A.; NIPC 507857542; CAE 35230 (Comércio de Gás por 

condutas) 

B. Galp Power, S.A.; NIPC 504723456; CAE 35140 (Comércio de eletricidade); 

C. EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.; NIPC 503504564; CAE 35140 (Comércio de 

eletricidade); 

D. Endesa Energia, S.A.; NIPC 980245974; CAE 35230 (Comércio de Gás por condutas); 

E. Rolear - Automatizações, Estudos e Representações, S.A.; NIPC 500883750; CAE 35220 (Distribuição de 

combustíveis gasosos por condutas). 

ii. Lote 2 – Gás Propano a Granel: 

A. Petrogal, S.A.; NIPC 500697370; CAE 46711 (Comércio por grosso de produtos petrolíferos). 

6. Quanto ao modo de apresentação de propostas propõe-se que a entrega ocorra na plataforma eletrónica – 

www.anogov.com, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 62.º do CCP. 

7. Para condução do procedimento, propõe-se que sejam indicados para a constituição do Júri do procedimento 

e técnicos procedimentais, os seguintes elementos:  

A - Efetivos 

 Fernanda Guapo (Presidente) 

 Pedro Roque (Vogal Efetivo) 

 João Ferreira (Vogal Efetivo) 

B – Suplentes  

 Paulo Felício (Vogal Suplente) 

 Angélica Gomes (Vogal Suplente) 

 Rui Santos (Vogal Suplente) 

 Cláudia Matos (Vogal Suplente) 

Técnicos procedimentais: 

 Isabel Sampaio  

 Francisco José Santos 

 Hélia Ribeirete 

 Graça Magalhães 
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8. Dando cumprimento ao estatuído no n.º 5 do artigo 67.º do CCP, antes do início de funções os elementos 

propostos, bem como todos os restantes intervenientes no processo, terão de subscrever uma declaração em como 

não se encontram abrangidos por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os 

participantes no procedimento em causa. Deverão os mesmos, ainda, declarar que se durante o procedimento de 

formação do contrato tiverem conhecimento da participação nele de operadores económicos relativamente aos 

quais possa existir um conflito de interesses, disso darão imediato conhecimento ao órgão competente da entidade 

adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de participação no procedimento.  

9. Ao abrigo do n.º 2, artigo 69.º do CCP, propõe-se, seja delegada no Júri nomeado a competência para a 

prestação de esclarecimentos (artigo 50.º do CCP), que não impliquem retificações às peças do procedimento.”. 

Mais se informa que a despesa relativa ao procedimento será satisfeita pela classificação orgânica e económica 

02/020201 – Plano 2019/A/8 e deu origem aos cabimentos números 2399/2019 e 2405/2019, autorizados em 

26/08/2019. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta do serviço requisitante 

(DICP) e com o teor da informação da Divisão de Contratação Pública, deliberou por unanimidade: 

a) Autorizar a abertura do procedimento por consulta prévia ao abrigo do Acordo Quadro 1/2018, nos termos 

do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), nos termos acima expostos; 

b) Aprovar as peças do procedimento em anexo (o convite e o caderno de encargos), de acordo com a alínea f) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e com o n.º 2 do artigo 40.º do CCP; 

c) Autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, alterado; 

d) Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 7, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do 

CCP; 

e) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, a competência enunciada no 

ponto 9. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

ata que eu, Sandra Cristina Ferreira Almeida Reis, mandei escrever e subscrevo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 

 

 

 

 

 

19/19,2 - 20-02-2020


		2020-02-20T12:08:20+0000


		2020-02-20T12:54:22+0000




