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Acta n.º 24/2009 
 

 

1.ª Reunião do novo órgão executivo 

 

Aos três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, na Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira, sito no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente Dr. Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Dra. Maria de Lurdes 

Botelho Machado, Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Senhor Lino Dias 

Pereira, Professora-Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, Dra. Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, Dr. Luciano Santos Rodrigues de Almeida, Eng.ª 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva e Eng.º António Carlos Batista 

Martinho Gomes. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze e quarenta e cinco minutos o Presidente deu início à reunião com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  
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público municipal.............................................................................................................8 
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Ponto um 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal de L eiria 

DLB N.º 1712/09 | A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

2 do artigo 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  fixar 

as terças-feiras, para realização quinzenal das suas reuniões ordinárias, com início às 

14 horas 30 minutos, podendo o público assistir a todas elas. 

Mais deliberou que na 1.ª reunião de cada mês o público poderá intervir antes 

do período de antes da ordem do dia, devendo, para o efeito, inscrever-se com a 

antecedência mínima de 24 horas. 

Deliberou ainda que sempre que a data de qualquer reunião coincida com dia 

feriado será a mesma realizada no primeiro dia útil seguinte, à mesma hora. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Designação do Vice-Presidente da Câmara Municipal d e Leiria 

DLB N.º 1713/09 |  O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara que, nos termos e 

para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

por seu despacho de 29 de Outubro do presente ano, designou o Senhor Vereador Dr. 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto três 

3.1. Fixação e designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro 

DLB N.º 1714/09  | O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara 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, 

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 de 3 de Novembro do presente ano, com efeitos 

a 27 de Outubro, os Senhores Vereadores Dra. Maria de Lurdes Botelho Machado, Dr. 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes e Senhor Lino Dias Pereira, para 

desempenharem as suas funções em regime de tempo inteiro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3.2. Fixação do número de Vereadores em regime de t empo inteiro que exceda os 

limites previstos no artigo 58.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
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DLB N.º 1715/09  | Presente pelo Senhor Presidente a proposta abaixo transcrita: 

«Considerando 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, o Presidente da Câmara apenas pode fixar até 

três o número de vereadores a tempo inteiro para os municípios com 100.000 ou mais 

eleitores. 

Considerando que o Município de Leiria, com mais de 100.000 eleitores, pela 

sua dimensão e pelas numerosas missões que lhe estão confiadas, precisa de um 

número superior de vereadores a tempo inteiro. 

Proponho, ao abrigo e para o efeito do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, que a Câmara fixe em mais dois o número de vereadores 

em regime de tempo inteiro, perfazendo, no total, o número de cinco». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do seu Presidente, fixando em mais dois o número de vereadores a tempo 

inteiro, perfazendo no total o número de cinco. 

Estiveram ausentes a Senhora Vereadora Professora-Doutora Blandina da 

Conceição Rodrigues de Oliveira e o Senhor Vereador Eng.º António Carlos Batista 

Martinho Gomes aquando da análise e votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Delegações de competências 

4.1. Direcção da instrução de procedimentos adminis trativos 

DLB N.º 1716/09 | Presente, pelo Senhor Presidente, a proposta abaixo transcrita: 

«Nos termos do n.º 1 do artigo 86.º do Código do Procedimento Administrativo a 

direcção da instrução dos procedimentos cabe ao órgão competente para a decisão. 

Ora, em muitos dos procedimentos administrativos que correm pelos diversos 

serviços municipais, o órgão competente para a decisão é a Câmara Municipal, razão 

pela qual, em tal situação, o andamento dos procedimentos administrativos só poderia 

ocorrer após prévia decisão do órgão executivo nesse sentido. 

Tal obrigatoriedade traduzir-se-ia para a Câmara Municipal num peso 

administrativo inútil e meramente burocrático e para os munícipes em sérios prejuízos, 

uma vez que a mesma conduziria a atrasos desnecessários na decisão dos 

procedimentos. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 86.º do 

Código do Procedimento Administrativo proponho que a Câmara Municipal delibere 

delegar no seu Presidente, com a faculdade de subdelegação, a competência para a 

direcção da instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão lhe 

caiba.» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  delegar 

no Senhor Presidente, com a faculdade de subdelegar, a competência para a direcção 

da instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão caiba à Câmara 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Delegação de competências em matéria de urbani zação e edificação 

DLB N.º 1717/09 | Presente pelo Senhor Presidente a proposta abaixo transcrita: 

«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; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, diploma que 

estabelece medidas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos 

da Administração Pública a adopção, 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; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterada, e 

republicada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, veio reunir, num único diploma 

legal, o regime jurídico da urbanização e da edificação, abrangendo toda a actividade 

desenvolvida por entidades públicas ou privadas em operações urbanísticas, desde a 

concreta afectação dos solos até à utilização das edificações neles implantadas, 

passando pela construção urbana, obras de urbanização e trabalhos de remodelação 

de terrenos; 

Considerando que o número de processos de urbanização e edificação que 

carecem de deliberação camarária é bastante elevado; 

Considerando que, em tais circunstâncias, a submissão a deliberação camarária 

de um grande volume de processos, sujeitos a prazos relativamente curtos, afectaria 

negativamente o funcionamento que se pretende desburocratizado da Câmara 

Municipal, bem como a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões; 

Considerando ainda que a modernização administrativa a nível dos serviços 

municipais, implica o aperfeiçoamento dos sistemas internos de gestão, organização e 

funcionamento do próprio órgão executivo, de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos. 

Proponho, ao abrigo dos artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterada, e republicada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e artigo 65.º, 

n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugados com o disposto nos artigos 35.º, 
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36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal de 

Leiria delibere: 

1- Delegar no seu Presidente, com a faculdade de subdelegar, a competência prevista 

na alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

actual, para conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, para 

construção, reedificação, conservação ou demolição de edifícios, e ainda as seguintes 

competências previstas no referido Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterada, e republicada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro: 

a) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder licenças administrativas para obras 

de construção, de ampliação ou de alteração em área não abrangida por 

operação de loteamento, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

6.º do mesmo diploma; 

b) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), de conceder licenças administrativas para obras 

de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

situados em zona de protecção de imóveis classificados bem como dos imóveis 

integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em áreas sujeitas a servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública; ou em vias de classificação ou 

em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) a do artigo 6.º, n.º 9, de emitir certidão comprovativa da verificação dos 

requisitos do destaque constitui documento bastante para efeitos de registo 

predial da parcela destacada. 

d) a dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da informação prévia; 

e) a do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducidade da licença administrativa; 

f) a do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogação da licença administrativa; 

g) a do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 

inacabadas; 

h) a do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia; 

i) a do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagamento fraccionado de taxas, nos 

termos ali previstos. 

2 - Excluir do âmbito da delegação de competências referida no número anterior, a 

aprovação da informação prévia e de projectos de arquitectura relativos a edificações, 

com excepção de muros, situadas na cidade de Leiria e nos aglomerados urbanos de 

Monte Real e da Praia do Pedrógão, bem como em todas as situações que, por lei ou 

regulamento, seja exigível deliberação expressa do órgão executivo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo dos artigos 5.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterada, e republicada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, e artigo 65.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugados com o 
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disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 

deliberou por unanimidade  delegar no Senhor Presidente, com a faculdade de 

subdelegar: 

1. a competência prevista na alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da citada Lei n.º 169/99, 

para conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, para construção, 

reedificação, utilização conservação ou demolição de edifícios e ainda as seguintes 

competências previstas no referido Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterada, e republicada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro: 

a) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder licenças administrativas para obras 

de construção, de ampliação ou de alteração em área não abrangida por 

operação de loteamento, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

6.º do mesmo diploma; 

b) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), de conceder licenças administrativas para obras 

de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

situados em zona de protecção de imóveis classificados bem como dos imóveis 

integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em áreas sujeitas a servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública; ou em vias de classificação ou 

em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) a do artigo 6.º, n.º 9, de emitir certidão comprovativa da verificação dos 

requisitos do destaque que constitui documento bastante para efeitos de registo 

predial da parcela destacada. 

d) a dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da informação prévia; 

e) a do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducidade da licença administrativa; 

f) a do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogação da licença administrativa; 

g) a do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 

inacabadas; 

h) a do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia; 

i) a do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagamento fraccionado de taxas, nos 

termos ali previstos. 

2. Excluir do âmbito da delegação de competências referida no número anterior, a 

aprovação da informação prévia e de projectos de arquitectura relativos a edificações, 

com excepção de muros, situadas na cidade de Leiria e nos aglomerados urbanos de 

Monte Real e da Praia do Pedrógão, bem como em todas as situações que, por lei ou 

regulamento, seja exigível deliberação expressa do órgão executivo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.3. Delegação de competências em matéria de organi zação e funcionamento dos 

serviços, planeamento e desenvolvimento, licenciame nto e fiscalização e domínio 

público municipal 

DLB N.º 1718/09 | Presente pelo Senhor Presidente a proposta abaixo transcrita: 

«Para a prossecução do interesse público colocado por lei a seu cargo, a 

estrutura organizativa e o funcionamento da Administração Pública em geral e das 

Autarquias em particular devem ser orientados no sentido de uma adequada 

descentralização administrativa que elimine ou previna a burocratização, aproxime os 

serviços das populações e possibilite uma gestão mais célere, mais eficaz e mais 

eficiente. 

Elevado, muito justamente, à categoria de princípio constitucional, a 

descentralização administrativa tem no mecanismo de delegação e subdelegação de 

competências um esteio fundamental que permita uma gestão mais célere e 

desburocratizada dos serviços e, consequentemente, garanta aos utentes resposta 

pronta ou mais rápida às suas solicitações. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Leiria, ao abrigo do artigo 

65.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção actual, delegue no seu 

Presidente as competências previstas no artigo 64.º do mesmo diploma legal e a seguir 

enumeradas: 

a) a prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das 

deliberações da assembleia municipal; 

b) a prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes escolares; 

c) a prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar sobre a deambulação e extinção 

de animais nocivos; 

d) a prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos 

termos da lei, as contas do município; 

e) a prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e os 

orçamentos aprovados,  

f) a prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir licenças, matrículas, livretes e 

transferências de propriedade e respectivos averbamentos e proceder a 

exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; 

g) a prevista na alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público municipal, 

nos termos da lei.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 65.º, n.º 1 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  delegar no Senhor Presidente 

as competências previstas no artigo 64.º do mesmo diploma legal e a seguir 

enumeradas: 
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a) a prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das 

deliberações da assembleia municipal; 

b) a prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes 

escolares; 

c) a prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar sobre a deambulação e extinção 

de animais nocivos; 

d) a prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos 

termos da lei, as contas do município; 

e) a prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e os 

orçamentos aprovados; 

f) a prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir licenças, matrículas, livretes e 

transferências de propriedade e respectivos averbamentos, registos e fixação 

de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;  

g) a prevista na alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público municipal, 

nos termos da lei. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.4. Delegação de competências em matéria de licenc iamento da publicidade, 

ruído e actividades diversas 

DLB N.º 1719/09 | Presente pelo Senhor Presidente a proposta abaixo transcrita: 

«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; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, diploma que 

estabelece medidas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos 

da Administração Pública a adopção, 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; 

Considerando que a submissão a deliberação camarária de elevado número de 

pedidos de licenciamento relativos à publicidade e a diversas actividades previstas no 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, 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. 

Considerando ainda que a submissão a deliberação camarária de um grande 

volume de processos sujeitos a prazos relativamente curtos, como os relacionados com 

o licenciamento de recintos itinerantes e improvisados, a autorização de actividades 

ruidosas e a restrição ou alargamento dos limites dos horários de funcionamento dos 
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estabelecimentos comerciais em nada contribuiria para os desideratos referidos 

anteriormente, 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 

1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, e 5.º do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e 3.º, n.ºs 1 e 2, 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, conjugados com o disposto nos 

artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, delibere delegar no 

seu Presidente, com a faculdade de subdelegação nos vereadores e nos dirigentes dos 

serviços municipais, as seguintes competências: 

1 - Previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro: 

a) a do artigo 10.º, de conceder licença para o exercício da actividade de venda 

ambulante de lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

b) a do artigo 18.º, de conceder licença para a realização de acampamentos 

ocasionais fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo; 

c) as dos artigos 20.º e 23.º, para proceder ao registo e conceder licença de 

exploração de máquinas de diversão; 

d) a do artigo 29.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de arraiais, 

romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos ao ar livre; 

e) a do artigo 35.º, n.º 1, de conceder licença para a venda de bilhetes para 

espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda; 

f) a do artigo 39.º, n.º 2, de conceder licença para as tradicionais fogueiras de 

Natal e dos santos populares,; 

g) a do artigo 40.º, n.º 2, em conjugação com o artigo 27.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, 

de 14 de Janeiro, para autorizar a realização de queimadas; 

h) a do artigo 41.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de leilões em 

lugares públicos; 

i) a do artigo 50.º, n.º 1, para instrução dos processos de contra-ordenação 

previstos no mesmo diploma legal. 

2 – Previstas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro: 

a) a prevista no artigo 3.º, para o licenciamento relativo à instalação dos recintos 

itinerantes e improvisados na área do concelho de Leiria; 

b) a  prevista no artigo 16.º, n.º 3, para ordenar a realização de vistoria, sempre 

que considere necessária. 

3 – Previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o Regulamento 

Geral do Ruído: 

a) a prevista no artigo 15.º, n.º 1, no que se refere à autorização para o exercício 

de actividades ruidosas temporárias; 
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b)  a prevista no artigo 15.º, n.º 8, no que se refere à dispensa da exigência do 

cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do mesmo artigo. 

4 - A do artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, e artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Publicidade para deliberar sobre o pedido de licenciamento 

ou renovação de licença de publicidade. 

5 - A do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, no que se refere a restringir 

ou alargar os limites dos horários de funcionamento dos estabelecimentos citados no 

artigo 1.º do mesmo diploma. 

6 – A do artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado, e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, no que se refere à 

autorização prévia para utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 

excepto balões com mecha acesa e quaisquer tipos de foguetes». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto nos artigos 65.º, 

n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e 5.º do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e 3.º, n.ºs 1 e 

2, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, conjugados com o disposto nos 

artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por 

unanimidade  delegar no Senhor Presidente, com a faculdade de subdelegação nos 

vereadores e nos dirigentes dos serviços municipais, as competências: 

1 - Previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro: 

a) a do artigo 10.º, de conceder licença para o exercício da actividade de venda 

ambulante de lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

b) a do artigo 18.º, de conceder licença para a realização de acampamentos 

ocasionais fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo; 

c) as dos artigos 20.º e 23.º, para proceder ao registo e conceder licença de 

exploração de máquinas de diversão; 

d) a do artigo 29.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de arraiais, 

romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos ao ar livre; 

e) a do artigo 35.º, n.º 1, de conceder licença para a venda de bilhetes para 

espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda; 

f) a do artigo 39.º, n.º 2, de conceder licença para as tradicionais fogueiras de 

Natal e dos santos populares,; 

g) a do artigo 40.º, n.º 2, em conjugação com o artigo 27.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, 

de 14 de Janeiro, para autorizar a realização de queimadas; 

h) a do artigo 41.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de leilões em 

lugares públicos; 

i) a do artigo 50.º, n.º 1, para instrução dos processos de contra-ordenação 

previstos no mesmo diploma legal. 
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2 – Previstas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro: 

a) a prevista no artigo 3.º, para o licenciamento relativo à instalação dos recintos 

itinerantes e improvisados na área do concelho de Leiria; 

b) a  prevista no artigo 16.º, n.º 3, para ordenar a realização de vistoria, sempre 

que considere necessária. 

3 – Previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o Regulamento 

Geral do Ruído: 

a) a prevista no artigo 15.º, n.º 1, no que se refere à autorização para o exercício 

de actividades ruidosas temporárias; 

b)  a prevista no artigo 15.º, n.º 8, no que se refere à dispensa da exigência do 

cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do mesmo artigo. 

4 - A do artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, e artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Publicidade para deliberar sobre o pedido de licenciamento 

ou renovação de licença de publicidade. 

5 - A do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, no que se refere a restringir 

ou alargar os limites dos horários de funcionamento dos estabelecimentos citados no 

artigo 1.º do mesmo diploma 

6 – A do artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado, e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, no que se refere à 

autorização prévia para utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 

excepto balões com mecha acesa e quaisquer tipos de foguetes». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.5. Delegação de competências em matéria de cobran ça coerciva de dívidas 

DLB N.º 1720/09 | Presente, pelo Senhor Presidente, a proposta abaixo transcrita: 

«Dispõe o n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, que 

aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário (adiante designado por 

CPPT) que na execução fiscal consideram-se órgãos periféricos locais as repartições 

de finanças ou quaisquer outros órgãos da administração tributária a quem a lei 

especial atribua as competências destas no processo.  

Por sua vez, estipula o artigo 1.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, aprovada pela Lei 

n.º 398/98, de 17 de Dezembro, que as autarquias locais integram a administração 

tributária, estando as respectivas competências fixadas no artigo 10.º do citado CPPT, 

nas quais se incluem, por exemplo, as competências para liquidar e cobrar tributos e 

instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes. 

De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 

433/99, as competências atribuídas no CPPT a órgãos periféricos locais e ao seu 

dirigente máximo serão exercidas respectivamente, no caso de tributos administrados 

por autarquias locais, pela respectiva autarquia e pelo presidente da Câmara.  
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Contudo, a norma do n.º 2 não compreende os poderes relacionados com a 

cobrança das dívidas aos municípios, e designadamente os que tenham a ver, por 

exemplo, com a instauração, a citação, a penhora e a venda, limitando-se as 

competências do Presidente da Câmara àquelas que no CPPT estão cometidas ao 

dirigente máximo do serviço ou a órgãos de administração autárquica, como sejam o 

exercício de poderes para decidir no processo de reclamação graciosa, quanto à 

revisão oficiosa, por sua iniciativa, a liquidação de tributos, a organização e instrução de 

processos no âmbito da impugnação judicial e a emissão de orientações genéricas 

visando a uniformização da interpretação e aplicação das leis tributárias. 

Prevê ainda o n.º 3 do artigo 56.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei 

n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que compete aos órgãos executivos a cobrança coerciva 

das dívidas às autarquias locais provenientes de taxas, encargos de mais-valias e 

outras receitas de natureza tributária que aquelas devam cobrar. 

Ora, esta disposição, por ser especial e cronologicamente mais recente, 

prevalece sobre a norma do n.º 2 do artigo 7.º do diploma que aprovou o CPPT. Assim, 

a competência atribuída à câmara municipal para a cobrança coerciva das dívidas 

apenas é delegável no presidente da câmara, podendo este subdelegá-la nos 

vereadores. 

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; 

Considerando ainda que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, impõe aos 

serviços e organismos da Administração Pública a adopção de mecanismos de 

delegação e subdelegação de competências que propiciem respostas céleres às 

solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações, 

contribuindo assim para alcançar uma gestão mais célere, mais económica e mais 

eficiente da Administração, desideratos de especial relevo num sector como o das 

execuções fiscais; 

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 65.º, n.os 1 e 

2 da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibere delegar no seu Presidente, com a faculdade de subdelegação nos 

vereadores, a competência para a cobrança coerciva das dívidas prevista no n.º 3 do 

artigo 56.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 65.º, 

n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  delegar no Senhor Presidente, a 
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competência para a cobrança coerciva das dívidas prevista no n.º 3 do artigo 56.º da Lei 

das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

5.1. Nomeação do Conselho de Administração da Leiri sport, EM 

DLB N.º 1721/09  | Retirado. 

 

5.2. Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS  – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento 

DLB N.º 1722/09  | Nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a Câmara nomeasse o 

seguinte Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria: 

— Dr. Raul Miguel de Castro; 

— Senhor Lino Dias Pereira; 

— Professora-Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 

A Câmara, depois de analisar assunto, por escrutínio secreto, deliberou por 

maioria, com 8 votos a favor e 3 votos de abstenção, nomear o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, 

composto pelos seguintes membros: 

— Dr. Raul Miguel de Castro; 

— Senhor Lino Dias Pereira; 

— Professora-Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Nomeação dos representantes do Município: 

6.1. VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduo s Sólidos, SA 

DLB N.º 1723/09 |  Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara o nomeasse como representante do Município no Conselho de Administração 

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

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

maioria, com 9 votos a favor e 2 votos de abstenção, nomear o Senhor Presidente, Dr. 

Raul Castro, como representante no Conselho de Administração da VALORLIS – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios d o Lis, SA  

DLB N.º 1724/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município na SIMLIS – Saneamento 

Integrado dos Municípios do Lis, SA, o Senhor Vereador Lino Dias Pereira. 

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

deliberou por  maioria, com 7 votos a favor, 3 votos de abstenção e 1 voto contra, 

nomear o Senhor Vereador Lino Dias Pereira como representante do Município na 

SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Fundação da Escola Profissional de Leiria 

DLB N.º 1725/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município no Conselho de Administração da 

Escola Profissional de Leiria, o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina 

Lopes. 

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

deliberou por  maioria, com 8 votos a favor e 3 votos de abstenção, nomear o Senhor 

Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes como representante do Município 

no Conselho de Administração da Escola Profissional de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.4. Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1726/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse para a Comissão destinada a gerir o Património do Teatro José 

Lúcio da Silva, o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes. 

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

maioria , com 8 votos a favor e 3 votos de abstenção, nomear o Senhor Vereador Dr. 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes como representante do Município na Comissão 

destinada a gerir o Património do Teatro José Lúcio da Silva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.5. ADAE – Associação para o Desenvolvimento da Al ta Estremadura 

DLB N.º 1727/09 |  Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 
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Câmara o nomeasse como representante do Município nos órgãos sociais da 

Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura – ADAE. 

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

maioria , com 10 votos a favor e 1 voto de abstenção, nomear o Senhor Presidente, Dr. 

Raul Castro, como representante do Município de Leiria nos órgãos sociais da 

Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.6. Assembleia Intermunicipal 

DLB N.º 1728/09  | Retirado. 

 

6.7. GESTINLEIRIA – Parques Empresariais de Leiria,  SA 

DLB N.º 1729/09 |  Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município para o Conselho de Administração 

da Gestinleiria, Parques Empresariais de Leiria, SA, a Senhora Vereadora Professora 

Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 

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

maioria , com 6 votos a favor e 5 votos de abstenção, nomear a Senhora Vereadora 

Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, para membro do 

Conselho de Administração da Gestinleiria, Parques Empresariais de Leiria, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.8. Incubadora D. Dinis 

DLB N.º 1730/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município na Incubadora D. Dinis, a Senhora 

Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 

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

maioria , com 6 votos a favor e 5 votos de abstenção, nomear a Senhora Vereadora 

Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira como representante 

do Município na Incubadora D. Dinis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.9. CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral, A.C .E.  

DLB N.º 1731/09 | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município como vogal no Conselho de 

Administração do CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral, A.C.E., a Senhora 

Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por 

maioria , com 7 votos a favor e 4 votos de abstenção, nomear a Senhora Vereadora 

Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, como representante 

do Município como vogal no Conselho de Administração do CENTROLOGIS – Centro 

Logístico do Litoral, A.C.E.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.10. UAC – Agência para a Promoção e Desenvolvimen to dos Centros Urbanos 

de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

DLB N.º 1732/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representantes do Município nos órgãos sociais da UAC – 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós a Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição 

Rodrigues de Oliveira. 

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

maioria,  com 8 votos a favor e 3 votos de abstenção, nomear a Senhora Vereadora 

Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira como representante 

do Município na UAC – Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros 

Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós: 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.11. Unidade de Direcção do Programa de Acção Loca l para a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR)   

DLB N.º 1733/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município na Unidade de Direcção do 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR), o Senhor Vereador Lino Dias Pereira. 

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

maioria , com 6 votos a favor, 3 votos de abstenção e 2 votos contra, nomear o Senhor 

Vereador Lino Dias Pereira como representante do Município Unidade de Direcção do 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.12. Núcleo Executivo da Parceria Local para a Reg eneração do Centro Histórico 

de Leiria (REGEURB) 

DLB N.º 1734/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 
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Câmara nomeasse como representante do Município no Núcleo Executivo da Parceria 

Local para a Regeneração do Centro Histórico de Leiria (REGEURB), o Senhor 

Vereador Lino Dias Pereira. 

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

maioria , com 6 votos a favor, 1 voto de abstenção e 4 votos contra, nomear o Senhor 

Vereador Lino Dias Pereira como representante do Município no Núcleo Executivo da 

Parceria Local para a Regeneração do Centro Histórico de Leiria (REGEURB). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.13. Consórcio da Rede Piloto para a Mobilidade El éctrica 

DLB N.º 1735/09  | Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município no Consórcio da Rede Piloto para 

a Mobilidade Eléctrica, o Senhor Vereador Eng.º António Carlos Batista Martinho 

Gomes.  

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

maioria, com 7 votos a favor e 4 votos de abstenção, nomear o Senhor Vereador Eng.º 

António Carlos Batista Martinho Gomes como representante do Município no Consórcio 

da Rede Piloto para a Mobilidade Eléctrica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

7.1. Pagamentos 

DLB N.º 1736/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A) 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Vice-

Presidente, no período de 13 de Outubro a 2 de Novembro 2009, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8378, 8380, 8381, 8726, 8727, 8729 a 8734, 8742, 

8753 a 8755, 8762 a 8764, 8767, 8768, 8770 a 8772, 8774, 8789, 8790, 8795 a 8803, 

8816, 8817, 8835 a 8838, 8847, 8849 a 8854, 8856, 8920 a 8922, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs 705 a 718, 720 a 726, 730, 731, 733 a 737, 744 a 754, 

às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 938, 1335, 1339, 1341, 3671, 3680, 5908, 

6145, 6348, 6840, 6887, 6888, 7139, 7450, 7544, 7591, 7644, 7649, 7656, 7683, 7693, 

7696, 7703, 7704, 7705, 7706, 7711, 7714, 7718, 7720, 7728, 7733, 7746, 7747, 7753, 

7756, 7759, 7761, 7765, 7854, 7855, 7863, 7864, 7879, 7934, 7937, 7939, 7941, 7948, 

7950, 7971, 7972, 7973, 7975, 7977, 7978, 7979, 8160, 8163, 8165, 8169, 8173, 8174, 

8175, 8199, 8201, 8211, 8216, 8217, 8218, 8222, 8229, 8248, 8255, 8256, 8257, 8260, 

8261, 8262, 8268 a 8272, 8275, 8278, 8280, 8288, 8293 a 8295, 8297, 8298, 8301, 
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8303, 8304, 8306, 8307, 8308, 8309, 8312, 8313, 8314, 8315, 8326, 8328, 8330, 8332 a 

8373, 8375, 8379, 8382 a 8384, 8386, 8387, 8390, 8395, 9397, 8401 a 8414, 8416 a 

8429, 8435, 8438 a 8463, 8466 a 8476, 8478, 8482 a 8490, 8493 a 8543, 8554 a 8574, 

8576, 8577, 8579, 8580, 8582, 8583, 8584, 8588, 8589, 8592 a 8596, 8598 a 8602, 

8604 a 8613, 8615 a 8617, 8619 a 8631, 8633 a 8656, 8658 a 8661, 8664 a 8666, 8668 

a 8679, 8681, 8683, 8684, 8687 a 8725, 8728, 8735 a 8741, 8743, 8745, 8747, 8749 a 

8752, 8756 a 8761, 8765, 8766, 8769, 8773, 8775 a 8780, 8783, 8785 a 8788, 8791, 

8792, 8808 a 8815, 8818 a 8825, 8827, 8828, 8830, 8831, 8855, 8859, 8862, 8864, 

8865, 8868, 8873, 8887, 8896 a 8900, 8902 a 8904, 8923 a 8926, 8928 a 8933, 8935, 

8945, 8953 a 8955, 8958, no valor total de €4.064.759,47.  

 

7.2. Fixação das taxas do imposto municipal sobre i móveis (IMI) para o ano de 

2010 

DLB N.º 1737/09  | Presente pelo Senhor Presidente proposta de fixação das taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicação no ano de 2010. 

Assim, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 112.º do Código do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

propor à Assembleia Municipal que fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para aplicação no ano de 2010: 

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI] – 0,675% 

2) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º 

do CIMI] – 0,375% 

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria, 

conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março (Diário da 

República I Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de: 

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,52%; 

 3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efectiva de 0,30%. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta  

 

7.3. Fixação da taxa da derrama para o ano de 2010 

DLB N.º 1738/09  | A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o 

disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais), deliberou por unanimidade propor o lançamento de uma derrama para o ano 
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de 2010 sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas colectivas (IRC), que corresponde à proporção do rendimento gerado na área 

geográfica do Município de Leiria por sujeitos passivos residentes em território 

português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, 

para reforço da capacidade financeira do Município nas seguintes taxas: 

— 1,25% para um volume de negócios até €150.000,00; 

— 1,5% para um volume de negócios superior a €150.000,00. 

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal na 

sua próxima sessão. 

A presente deliberação fo aprovada em minuta. 

 

7.4. Fixação da percentagem da participação no IRS – Imposto sobre Rendimento 

de Pessoas Singulares dos sujeitos passivos com dom icílio fiscal no território do 

Município de Leiria para os rendimentos do ano de 2 010 

DLB N.º 1739/09  | Presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal uma proposta 

de fixação da percentagem da participação variável no IRS – Imposto sobre 

Rendimento de Pessoas Singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

território do Município de Leiria para os rendimentos do ano de 2010. 

Os Senhores Vereadores Dra. Isabel Damasceno Campos, Dr. Lucian o de 

Almeida, Eng.ª Isabel Gonçalves, Dra. Neusa Magalhã es e Dr. José Benzinho,  

eleitos pelo Partido Social-Democrata apresentaram uma proposta do seguinte teor: 

A redução da percentagem de participação de IRS agora proposta, para além de 

não responder à promessa eleitoral da maioria eleita, atingirá todos os munícipes, de 

igual modo, independentemente dos seus rendimentos e consequentemente terá um 

efeito mais significativo naqueles que detenham maiores rendimentos em detrimento 

daqueles que tenham menores rendimentos. 

As previsões de crescimento para 2010/2011, não são optimistas, e parece claro 

que situações como o desemprego, continuarão a agravar-se, tal como o surgimento 

crescente de casos de pobreza. 

Consideramos que esta redução pode ter consequências sociais nefastas, na 

medida em que implica efectivamente uma quebra de receita, e traduzir-se-á 

necessariamente numa diminuição daquilo que a Câmara pode fazer. E sendo uma 

redução cega beneficiará necessariamente os que têm mais rendimentos não 

permitindo ajudar cirurgicamente, como uma correcta política social exige, os mais 

vulneráveis à crise que se atravessa. 

Propomos assim que se assuma o seguinte compromisso: O valor da receita 

equivalente à redução da percentagem do IRS (segundo informação do Senhor 

Presidente na ordem de um milhão de euros) será canalizado para acrescer ao 
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investimento ou à despesa que a Câmara Municipal tem no domínio da Acção Social, 

permitindo assim ajudar efectivamente quem mais precisa. 

O Senhor Presidente  replicou, afirmando que tinham assumido uma redução de 

2% no IRS, mas tinham constatado que face à situação financeira da Autarquia, não era 

possível ir além da redução de 1%.  

Efectivamente, a lei é «cega», mas permite aos Municípios dispor de uma 

redução entre 1% e 5% cobrado, a favor dos respectivos contribuintes, como forma de 

contribuir para os ganhos de competitividade existente entre municípios, em que alguns 

assumem reduções muito superiores ao que agora é proposto.  

Esta medida terá um custo fiscal próximo de um milhão de euros. 

Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º conjugado com o 

artigo 20.º ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), a 

Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria , com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Dra. Isabel Damasceno Campos, Dr. Luciano de Almeida, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, Dra. Neusa Magalhães e Dr. José Benzinho, eleitos pelo Partido Social-

Democrata propor à Assembleia Municipal a fixação de uma taxa de 4% para a 

participação variável no IRS para os sujeitos passivos com domicílio fiscal no território 

do Município de Leiria para os rendimentos do ano de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta  

 

7.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1740/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 2 de Novembro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €9.797.443,62 sendo de 

Operações Orçamentais €8.959.076,61 e de Operações de Tesouraria €838.367,01, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B).  

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e cinco minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director de Departamento Administrativo 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 

O Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

O Director do Departamento Administrativo e Finance iro______________________ 
�� 

 


