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inscrição “Igreja” e pictograma 2.2 do
Apoio ao utente/Outras indicações;

Joaquim Manuel
Carreira do Vale

Entfe.
8020/2011

Rua Eduardo Brito,
junto aos lotes 88/89

Leiria Marcação de um lugar para
deficiente, com inscrição do
pictograma no pavimento e com
colocação de um sinal H1a
(estacionamento autorizado) com
painel adicional modelo 11d. A
dimensão do lugar deverá ser de
5,50mx3,30m.

Liga Social e Cultural
Campos do Lis

ENT.
7017/2011

Rua Professor José
Pires da Fonseca,
junto ao local
caraterizado no
pavimento com o
símbolo de
deficiente

Marrazes Marcação de um lugar para
deficiente, com inscrição do
pictograma no pavimento e com
colocação de um sinal H1a
(estacionamento autorizado) com
painel adicional modelo 11d. A
dimensão do lugar deverá ser de
5,50mx3,30m.

Rui Manuel Anaquim
Paula Santos

ENT.
1548/2012

Rua Glória Barata
Rodrigues, junto ao
n.º 222

Marrazes Marcação de um lugar para
deficiente, com inscrição do
pictograma no pavimento e com
colocação de um sinal H1a
(estacionamento autorizado) com
painel adicional modelo 11d. A
dimensão do lugar deverá ser de
5,50mx3,30m.

Serviço de Mobilidade e
Trânsito

INT. 980/2012 Avenida Marquês de
Pombal, nos locais
assinalados na
informação

Leiria Sinais previstos na informação.

Nesta sequência, o Senhor Vereador António Martinho propõe a colocação das sinalizações

supra mencionadas, de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado através do

Decreto Regulamentar n.º 22 A/98, de 1 de outubro.

Propõe ainda que fosse retirada toda a sinalização existente nos locais que contrarie as

sinalizações que agora são propostas.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos n.os 1 e 2 do

artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,

deliberou por unanimidade concordar com a colocação das sinalizações supra mencionadas, devendo

os serviços dar conhecimento às forças de segurança locais.

Mais deliberou que os serviços do Município procedam às diligências necessárias para a

implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da sinalização existente nos locais que

contrarie as sinalizações agora propostas.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO NOVE

DIVISÃO DEASSUNTOS SOCIAIS

9.1. Apoio a Instituições Privadas de Solidariedade Social e Organizações sem fins lucrativos sedeadas

no Concelho de Leiria, no âmbito do programa “Classes de Mobilidade”

DLB N.º 0204/12 | Presente, pela Vereadora Lurdes Machado, uma proposta de atribuição de apoio

financeiro às Instituições e organizações sem fins lucrativos com intervenção no Concelho de Leiria,
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para pagamento da prática da atividade “Classes de Mobilidade” relativo ao ano de 2012, mediante

apresentação de cópia dos documentos comprovativos do pagamento mensal dos serviços de

mobilidade (fisioterapia), com a periodicidade trimestral, e apresentação de Relatório de Atividades e

Contas de 2011 e respetiva ata de aprovação; Plano de Atividades e Orçamento de 2012 e respetiva ata

de aprovação, sob pena de o apoio ser suspenso ou cancelado:

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta de
cabimento n.º

ABEP – Associação de Bem
Estar de Parceiros
(ENT. 2011/21179)

Apoio para a atividade
“Classes de Mobilidade”
referente a 2012

€3.600,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 91 20

Associação de
Desenvolvimento da
Loureira
(ENTFE. 2011/21939)

Apoio para a atividade
“Classes de Mobilidade”
referente a 2012

€3.600,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 91 21

Centro Social Paroquial da
Caranguejeira – Lar S.
Cristovão
(ENT. 2011/22752)

Apoio para a atividade
“Classes de Mobilidade”
referente a 2012

€3.600,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 91 22

Centro Social Nossa
Senhora da Piedade de
Monte Redondo
(ENT: 2011/21898)

Apoio para a atividade
“Classes de Mobilidade”
referente a 2012

€3.600,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 91
24

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal na

melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente aqueles que estão em situação de

maior vulnerabilidade e, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela alínea i) do

n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e, da alínea b)

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir os

apoios financeiros supra referidos às Instituições e organizações sem fins lucrativos com intervenção no

Concelho de Leiria, constantes no respetivo mapa, mediante apresentação de cópia dos documentos

comprovativos do pagamento mensal dos serviços de mobilidade (fisioterapia), com a periodicidade

trimestral, e, apresentação de Relatório de Atividades e Contas de 2011 e, respetiva ata de aprovação;

Plano de Atividades e Orçamento de 2012 e, respetiva ata de aprovação, sob pena de o apoio ser

suspenso ou cancelado

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.2. Apoio a Instituições Privadas de Solidariedade Social e Organizações sem fins lucrativos sedeadas

no Concelho de Leiria, no âmbito do programa de hipoterapia

DLB N.º 0205/12 | Presente, pela Vereadora Lurdes Machado, uma proposta de atribuição de apoio

financeiro às Instituições e organizações sem fins lucrativos com intervenção no Concelho de Leiria,

para pagamento da prática da atividade de Hipoterapia relativo ao ano de 2012, mediante

apresentação de cópia dos documentos comprovativos do pagamento mensal da atividade de

Hipoterapia, com a periodicidade trimestral, e apresentação de Relatório de Atividades e Contas de
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2011 e, respetiva ata de aprovação; Plano de Atividades e Orçamento de 2012 e respetiva ata de

aprovação, sob pena de o apoio ser suspenso ou cancelado:

Entidade Objeto Atribuição Rubrica Proposta de
cabimento n.º

ACAPO Associação de
Cegos e Amblíopes de
Portugal
(ENT. 24454/2011)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 94 393

APPC Associação
Portuguesa de Paralisia
Cerebral
(ENT. 258/2012)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 94 394

Cercilei Cooperativa de
Ensino e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de
Leiria, C.R.L.
(ENTFE. 46/2012)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 94 395

Fundação António Silva
Leal – Colégio D. Dinis
/Internato Masculino
(ENTFE. 48/2012)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 95 396

Malmequeres Centro de
Ocupação permanente de
Leiria
(ENT. 386/2012)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 94 397

OÁSIS Organização de
Apoio e Solidariedade
para a Integração Social
(ENTFE. 50/2012)

Apoio para Hipoterapia
2012

2.400,00 a pagar
em 12 prestações
mensais, com
efeitos a Janeiro
de 2012

2012 A 94 398

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal na

melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente aqueles que estão em situação de

maior vulnerabilidade e, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela alínea i) do

n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e, da alínea b)

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir os

apoios financeiros supra referidos às Instituições e organizações sem fins lucrativos com intervenção no

Concelho de Leiria, constantes no respetivo mapa, mediante apresentação de cópia dos documentos

comprovativos do pagamento mensal da atividade de Hipoterapia, com a periodicidade trimestral, e,

apresentação de Relatório de Atividades e Contas de 2011 e respetiva ata de aprovação; Plano de

Atividades e Orçamento de 2012 e, respetiva ata de aprovação, sob pena de o apoio ser suspenso ou

cancelado.

Os apoios financeiros a efetuar estão em conformidade com as Opções do Plano para 2012, e

foram objeto da proposta de cabimento n.ºs 393, 394, 395, 396, 397 3 398, de 30 de janeiro de 2012.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.3. Apoio financeiro à PROVILEI – Associação de Solidariedade Social

DLB N.º 0206/12 | Presente, pela Vereadora Lurdes Machado, uma proposta para atribuição de apoio


