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Acta n.º 18/2010 
 

 

 

 

Aos três dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dez, na Biblioteca 

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

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

Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho 

Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, Blandina da 

Conceição Rodrigues de Oliveira, António Carlos Batista Martinho Gomes, José Manuel 

Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Carlos 

Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães por motivos de férias. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandrina Garrucho, Técnica 

Superior. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dez horas e quinze minutos o Presidente deu início à reunião com a seguinte Ordem 

de Trabalhos:  

Ponto um .......................................... ............................................................................. 2 

Concurso Público n.º 6/2010. Prestação de Serviços para o Ensino da Música no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato. ........................... 2 

Ponto dois ........................................ ............................................................................. 4 

Concurso Público n.º 8/2010. Prestação de Serviços para o Ensino da Actividade Física 

e Desportiva no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Proposta de adjudicação da minuta de contrato. ...................... 4 

Ponto três ........................................ .............................................................................. 6 

Concurso Público n.º 8/2010. Prestação de serviços para o Ensino do Inglês no âmbito 

do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato ............................ 6 

Ponto quatro ...................................... ........................................................................... 9 
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Concurso Público n.º 9/2010. Contratação de Serviços de confecção e Fornecimento de 

Refeições Escolares – serviço a quente. Proposta de adjudicação e aprovação da 

minuta de contrato. ......................................................................................................... 9 

Ponto cinco ....................................... ............................................................................ 9 

Contratação do serviço de acompanhamento do fornecimento de refeições escolares e 

componente de apoio às famílias do Pré-escolar. Proposta de adjudicação e aprovação 

da minuta de contrato. .................................................................................................... 9 

Ponto seis ........................................ ........................................................................... 11 

Autorização de realização de despesa e abertura de procedimento por ajuste directo ao 

abrigo de critérios materiais para confecção e fornecimento de refeições escolares – 

serviço a quente para o Agrupamento de Escolas de Maceira (lote 6). ........................ 11 

Ponto sete ........................................ ........................................................................... 11 

Aprovação do Regulamento de atribuição de Bolsas ao Ensino Superior ..................... 11 

 

 

 Ordem do dia   

 

Ponto um 

Concurso Público n.º 6/2010. Prestação de Serviços para o Ensino da Música no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento  Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato. 

DLB N.º 1153/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do concurso. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do 

Relatório Final apresentado pelo Júri do Concurso, deliberou por  maioria , com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa 

Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata: 

a) Excluir as propostas apresentadas pelas concorrentes abaixo indicadas, nos 

termos e com os fundamentos de facto e de direito, constantes do Relatório 

Final: 

FUNSEVEN, LDA, com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Acção S ocial, Unipessoal, 

Ld.ª ; com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, 

que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Escola de Línguas Santa Rita  - com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 
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Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes  - com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Instituto de Jovens Músicos de Felisbela F. M. Barb osa  - com os fundamentos 

de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

Tecnoforma – Formação e Consultoria, SA  - com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Jogo do Rato – Actividades Formativas e Educacionai s Ld.ª - com os 

fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se 

dão por inteiramente reproduzidos. 

Relógio Global, Ld. ª - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Derivada & Primitiva – Centro de Estudos e Formação  Profissional, Ld.ª  - com 

os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui 

se dão por inteiramente reproduzidos. 

Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª  - com os fundamentos de 

facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

Hobby Vida – Serviços Desportivos, Ld.ª -  com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Unir Sonhos, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Mais deliberou  adjudicar: 

• Lote 1 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda,  

pelo valor de € 14.926,08 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 2 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 18.670,08 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 3 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 47.598,72 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 4 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 10.250,34 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 5 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 52.266,24 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 6 , à entidade Janela Redonda. Lda , pelo valor de € 25.403,05 acrescido de 

IVA à taxa legal; 
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• Lote 7 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 26.158,08 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 8 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 28.005,12 acrescido de IVA à taxa legal; 

• Lote 9 , à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda , 

pelo valor de € 28.005,12 acrescido de IVA à taxa legal; 

Deliberou ainda , nos termos do artigo 77.º Código dos Contratos Públicos 

(CCP), proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à 

dos adjudicatários, fixando aos últimos o prazo de 5 dias úteis, conforme decorre do n.º 

1 de Cláusula 14.ª do respectivo Programa de Concurso e do n.º 4 do artigo 126.º do 

CCP, para apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do 

CCP. 

Por último, deliberou,  nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprovar as 

minutas dos contratos em anexo e notificá-las aos respectivos adjudicatários para que 

as aceitem ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º do 

CCP. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves,  

eleitos pelo Partido Social-Democrata, votarem por abstenção por não lhes ter sido 

entregue atempadamente os documentos para analisar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Concurso Público n.º 8/2010. Prestação de Serviços para o Ensino da Actividade 

Física e Desportiva no âmbito do Programa de Activi dades de Enriquecimento 

Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico. Proposta d e adjudicação da minuta de 

contrato.  

DLB N.º 1154/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do concurso. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do 

Relatório Final apresentado pelo Júri do concurso, deliberou por  maioria com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves, 

eleitos pelo Partido Social-Democrata. 

a) Excluir as propostas apresentadas pelas concorrentes abaixo indicadas, nos 

termos e com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório 

Final: 

Juventude Vidigalense -  com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 



1355 (5)  
 

CMLeiria/Acta n.º 18, de 2010.08.03 

Im-DA-15-09_A0 

 

Logos Centre, LDA -  com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª  - com os fundamentos de 

facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

União Desportiva de Leiria  - com os fundamentos de facto e de direito constantes 

do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Acção S ocial, Unipessoal, 

Ld.ª ; com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, 

que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Tecnoforma – Formação e Consultoria, SA  - com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Unir Sonhos, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Derivada & Primitiva – Centro de Estudos e Formação  Profissional, Ld.ª  - com 

os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui 

se dão por inteiramente reproduzidos. 

Hobby Vida – Serviços Desportivos, Ld.ª -  com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Juventude Desportiva do Lis  - com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Relógio Global, Ld. ª - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Mais deliberou :: 

• Adjudicar o Lote 1  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de €13.873,60 (treze mil oitocentos e setenta e três euros e sessenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, 

• Adjudicar o Lote 2  à entidade Atlético Clube da Sismaria, pelo valor de 

€21.505,00 (vinte e um mil quinhentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal; 

• Adjudicar o Lote 3  à entidade Atlético Clube da Sismaria, pelo valor de 

€43.861,00 (quarenta e três mil oitocentos e setenta e um euros), acrescido de 

IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 4  à entidade Atelier de Saberes, Centro de Estudos e 

Explicações, Lda, pelo valor de €10.242,12 (dez mil duzentos e quarenta e dois 

euros e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 
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• Adjudicar o Lote 5  à entidade Atlético Clube da Sismaria, pelo valor de 

€72.266,00 (setenta e dois mil duzentos e sessenta e seis euros), acrescido de 

IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 6  à entidade Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos, pelo valor de €28.405,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinco 

euros), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 7  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de €36.424,00 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro euros), 

acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 8  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de €26.030,40 (vinte e seis mil e trinta euros e quarenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 9  à entidade Atelier de Saberes, Centro de Estudos e 

Explicações, Lda, pelo valor de €27.982,68 (vinte e sete mil novecentos e 

oitenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

Deliberou ainda , nos termos do artigo 77.º Código dos Contratos Públicos 

(CCP), proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à 

dos adjudicatários, fixando aos últimos o prazo de 5 dias úteis, conforme decorre do n.º 

1 de Cláusula 14.ª do respectivo Programa de Concurso e do n.º 4 do artigo 126.º do 

CCP, para apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do 

CCP. 

Por último, deliberou , nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprovar as 

minutas dos contratos em anexo e notificá-las aos respectivos adjudicatários para que 

as aceitem ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º do 

CCP. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves,  

eleitos pelo Partido Social-Democrata, votarem por abstenção por não lhes ter sido 

entregue atempadamente os documentos para analisar. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  esteve ausente aquando da análise e 

decisão do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Concurso Público n.º 8/2010. Prestação de serviços para o Ensino do Inglês no 

âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento  Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato  

DLB N.º 1155/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do concurso. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do 

Relatório Final apresentado pelo júri do concurso, deliberou por maioria,  com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves, 

eleitos pelo Partido Social-Democrata: 

a) Excluir as propostas apresentadas pelas concorrentes abaixo indicadas, nos 

termos e com os fundamentos constantes do Relatório Final: 

Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Acção S ocial, Unipessoal, Ld.ª ; 

com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui 

se dão por inteiramente reproduzidos. 

Jogo do Rato – Actividades Formativas Educacionais,  Ld.ª  – com os fundamentos 

de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

Tecnoforma- Formação e Consultoria, SA  – com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres, Ld.ª  - com os fundamentos de facto 

e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Derivada & Primitiva – Centro de Estudos e Formação  Profissional, Ld.ª  - com os 

fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão 

por inteiramente reproduzidos. 

Futurschool – Informática e Línguas, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Unir Sonhos, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório 

Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Hobby Vida – Serviços Desportivos, Ld.ª -  com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

IFIL – Instituto de Formação e Línguas, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de 

direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente 

reproduzidos. 

Relógio Global, Ld. ª - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Plets – Formação e Educação, LDA , com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Mais deliberou : 

- Adjudicar o Lote 1  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda, pelo valor de €14.926,08 (catorze mil novecentos e vinte e seis euros 

e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 
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- Adjudicar o Lote 2  à entidade Janela Redonda, Lda pelo valor de €23.064,40 

(vinte e três mil e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 3  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda pelo valor de €60.216,00 (sessenta mil duzentos e dezasseis euros), 

acrescido de IVA à taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 4  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda pelo valor de €12.607,17 (doze mil seiscentos e sete euros e 

dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 5  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda pelo valor de €52.266,24 (cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e 

seis euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 6  à entidade Janela Redonda, Lda, pelo valor de €25.314,80 

(vinte e cinco mil trezentos e catorze euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

legal; 

- Adjudicar o Lote 7  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda, pelo valor de €32.672,64 (trinta e dois mil seiscentos e setenta e dois 

euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 8  à entidade Janela Redonda, Lda, pelo valor de €37.492,42 

(trinta e sete mil quatrocentos e noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos) 

acrescido de IVA à taxa legal; 

- Adjudicar o Lote 9  à entidade Atelier de Saberes – Centro de Estudos e 

Explicações, Lda pelo valor de €28.005,12 (vinte e oito mil e cinco euros e doze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. 

Deliberou ainda , nos termos do artigo 77.º Código dos Contratos Públicos 

(CCP), proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à 

dos adjudicatários, fixando aos últimos o prazo de 5 dias úteis, conforme decorre do n.º 

1 de Cláusula 14.ª do respectivo Programa de Concurso e do n.º 4 do artigo 126.º do 

CCP, para apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do 

CCP. 

Por último deliberou , nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprovar as 

minutas dos contratos em anexo e notificá-las aos respectivos adjudicatários para que 

as aceitem ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º do 

CCP. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves,  

eleitos pelo Partido Social-Democrata, votarem por abstenção por não lhes ter sido 

entregue atempadamente os documentos para analisar. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  esteve ausente aquando da análise e 

decisão do presente assunto. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Concurso Público n.º 9/2010. Contratação de Serviço s de confecção e 

Fornecimento de Refeições Escolares – serviço a que nte. Proposta de 

adjudicação e aprovação da minuta de contrato. 

DLB N.º 1156/10 | Retirado. 

 

 

Ponto cinco 

Contratação do serviço de acompanhamento do forneci mento de refeições 

escolares e componente de apoio às famílias do Pré- escolar. Proposta de 

adjudicação e aprovação da minuta de contrato. 

DLB N.º 1157/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado dos relatórios preliminar e final elaborados pelo júri do concurso. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do 

Relatório Final, apresentado pelo júri do concurso, deliberou por  maioria , com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa 

Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata. 

a) Excluir as propostas apresentadas pelas concorrentes abaixo indicadas, nos 

termos e com os fundamentos constantes do Relatório Final: 

Unir Sonhos, Ld.ª  - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

FUNSEVEN, Ld.ª ; com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Juventude Desportiva do Lis  - com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Relógio Global, Ld. ª - com os fundamentos de facto e de direito constantes do 

Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

NOBRECER – Comércio e Serviços Unipessoal, Ld.ª - com os fundamentos de 

facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por 

inteiramente reproduzidos. 

Atelier de Saberes – Centro de Estudos e Explicaçõe s, Lda -  com os 

fundamentos de facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se 

dão por inteiramente reproduzidos. 

João Manuel Laranjeira Marques Silva  - com os fundamentos de facto e de direito 

constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos. 

Mais deliberou : 
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• Adjudicar o Lote 1  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 7.212,75 € (sete mil duzentos e doze euros e sessenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 2  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 7.035,75 € (sete mil e trinta e cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 3  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 3.628,50 € (três mil seiscentos e vinte e oito euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 4  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 7.212,75 € (sete mil duzentos e doze euros e sessenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 5  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 6.903,00 € (seis mil novecentos e três euros), acrescido de IVA à 

taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 6  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 21.600,00 € (vinte e um mil e seiscentos euros), acrescido de IVA 

à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 7  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 23.062,50 € (vinte e três mil e sessenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 8  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 39.825,00 € (trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco euros), 

acrescido de IVA à taxa legal; 

• Adjudicar o Lote 9  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 18.900,00 € (dezoito mil e novecentos euros), acrescido de IVA à 

taxa legal. 

• Adjudicar o Lote 10  à entidade Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

pelo valor de 21.262,50 € (vinte e um mil e duzentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. 

Deliberou ainda , nos termos do artigo 77.º Código dos Contratos Públicos 

(CCP), proceder à notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à 

dos adjudicatários, fixando aos últimos o prazo de 5 dias úteis, conforme decorre do n.º 

1 de Cláusula 14.ª do respectivo Programa de Concurso e do n.º 4 do artigo 126.º do 

CCP, para apresentação dos documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do 

CCP. 

Por último deliberou , nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprovar as 

minutas dos contratos em anexo e notificá-las aos respectivos adjudicatários para que 
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as aceitem ou sobre elas se pronunciem nos termos do disposto no artigo 101.º do 

CCP. 

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves,  

eleitos pelo Partido Social-Democrata, votarem por abstenção por não lhes ter sido 

entregue atempadamente os documentos para analisar. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  esteve ausente aquando da análise e 

decisão do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Autorização de realização de despesa e abertura de procedimento por ajuste 

directo ao abrigo de critérios materiais para confe cção e fornecimento de 

refeições escolares – serviço a quente para o Agrup amento de Escolas de 

Maceira (lote 6). 

DLB N.º 1158/10 | Retirado. 

 

 

Ponto sete 

Aprovação do Regulamento de atribuição de Bolsas ao  Ensino Superior 

DLB N.º 1159/10 |  Presente o Projecto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo do Município de Leiria, que abaixo se transcreve: 

“PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA  

Nota Justificativa 

Considerando que a educação e a formação constituem uma componente 

indelével do capital humano que contribui indiscutivelmente para o incremento de uma 

sociedade competitiva e capaz de dar resposta às constantes mudanças; 

Considerando que a atribuição de auxílios económicos a estudantes se reveste 

de crucial importância, enquanto forma de eliminar ou pelo menos de minorar as 

desigualdades económicas e sociais, que bastas vezes intervêm como factor impeditivo 

no seu acesso à educação e à formação; 

Considerando que, de acordo com o artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e da acção social; 

Considerando que para a concretização destas atribuições foram cometidas às 

câmaras municipais competências em matéria de acção social escolar, 

designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
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económicos a estudantes, conforme de alcança do preceituado na alínea d) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro; 

Assim, no âmbito do poder regulamentar conferido às câmaras municipais para 

elaborar e aprovar regulamentos independentes em matérias da sua exclusiva 

competência, abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º, ambos da Constituição 

da República Portuguesa, na alínea d) do n.º 4 e alínea a) do n.º 7, ambas do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara Municipal de Leiria elabora este projecto de regulamento o qual irá 

ser objecto de apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, por um período de 30 dias a contar da sua publicação no 

Diário da República. 

CAPÍTULO I 

Secção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento estabelece as disposições normativas aplicáveis à atribuição 

de bolsas de estudo a estudantes residentes no concelho de Leiria que ingressem ou 

frequentem estabelecimentos de ensino superior, com vista à obtenção do grau 

académico de licenciado. 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos de aplicação do disposto neste Regulamento, entende-se por: 

a) Estabelecimento de ensino superior - todo aquele que ministra cursos 

superiores aos quais sejam conferidos graus de ensino homologados pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

b) Rendimento Bruto Anual do agregado familiar do estudante – a soma dos 

rendimentos auferidos, a qualquer título, por todos os elementos do agregado 

familiar, durante um ano. 

c) Rendimento mensal per capita – o duodécimo da soma dos rendimentos 

auferidos pelos elementos do agregado familiar, dividido por cada um dos seus 

elementos.  

d) Aproveitamento escolar – a aprovação num mínimo de 40 créditos num dado 

ano lectivo. 

e) Agregado familiar do estudante – conjunto de pessoas constituído pelo próprio e 

pelos que com ele vivem em comunhão de habitação e rendimentos, sejam 

ascendentes ou encarregados de educação e demais parentes, sejam o cônjuge 

e ou descendentes e demais parentes.  
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Artigo 3.º 

Princípios 

A atribuição das bolsas de estudos nos termos previstos neste Regulamento rege-se 

pelos princípios da igualdade, da imparcialidade e da transparência, orientadores da 

actividade administrativa. 

Secção II 

DAS BOLSAS DE ESTUDO 

Artigo 4.º 

Bolsas de estudo 

1 – Por cada ano lectivo serão atribuídas 15 (quinze) bolsas de estudo. 

2 – A atribuição das bolsas de estudo poderá ser cumulativa com outras bolsas. 

Artigo 5.º 

Periodicidade das bolsas  

As bolsas de estudo são atribuídas em cada ano lectivo. 

Artigo 6.º 

Montante das bolsas  

As bolsas de estudo são no valor de €1.000 (mil euros) cada, podendo ser actualizado 

nos termos e condições a definir pela Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 7.º 

Forma de pagamento das bolsas  

As bolsas de estudo serão pagas em por duas tranches de €500 euros cada, sendo a 

primeira tranche paga em Abril e a segunda em Junho.  

Artigo 8.º 

Intransmissibilidade das bolsas 

As bolsas de estudo atribuídas nos termos do presente regulamento são 

intransmissíveis. 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

Artigo 9.º 

Condições de candidatura 

Poderão candidatar-se à atribuição das bolsas de estudo os alunos que reúnam 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Tenham nacionalidade portuguesa ou autorização de residência em Portugal 

emitida pelas autoridades competentes; 

b) Tenham residência no concelho de Leiria; 

c) Tenham obtido aproveitamento escolar no ano lectivo anterior ao da 

candidatura, salvo em caso de interrupção dos estudos por motivos de força 

maior, devidamente justificados, os quais serão apreciados, caso a caso, pela 

Câmara Municipal de Leiria; 
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d) Não sejam titulares de qualquer curso superior. 

Artigo 10.º 

Candidaturas 

A atribuição das bolsas de estudo referidas no artigo 4.º deste Regulamento é 

precedida de candidatura a apresentar pelos estudantes interessados. 

Artigo 11.º 

Formalização e instrução da candidatura 

1 - Os procedimentos de candidatura relativos à atribuição das bolsas de estudo 

iniciam-se mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, a fornecer pelo Município de Leiria. 

2 – O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes elementos instrutórios: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou do Cartão 

Cidadão do candidato; 

b) Atestado de residência no concelho, emitido pela Junta de freguesia da área da 

residência, com indicação da composição do agregado familiar;  

c) Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no curso ministrado por 

estabelecimento de ensino superior, especificando qual o curso; 

d) Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a apresentar apenas aquando da 

primeira candidatura; 

e) Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da 

respectiva média final do curso, para os alunos que ingressam pela primeira vez 

num estabelecimento de ensino superior; 

f) Documento comprovativo da classificação final das provas de avaliação para 

frequência do ensino superior dos “Maiores de 23 anos”, quando for o caso; 

g) Plano do curso que frequenta, autenticado pelo estabelecimento de ensino 

superior, com discriminação das cadeiras por ano lectivo; 

h) Documento discriminando as cadeiras concluídas por ano, com menção da 

respectiva nota e créditos obtidos, emitido pelo estabelecimento de ensino. 

i) Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar e sua origem, 

incluindo declaração de IRS/IRC (modelo 3) do ano anterior, ou certidão de 

isenção emitida pela repartição de finanças de todos os membros do agregado 

familiar a viver em economia comum, bem como dos impostos pagos no ano 

civil anterior ao ano lectivo a que se refere o pedido da bolsa; 

j)  Sempre que o rendimento do agregado familiar seja proveniente de trabalho por 

conta própria, sociedades, rendimentos de propriedades e outros, o candidato 

deve juntar obrigatoriamente declaração sob compromisso de honra de cada 

titular dos rendimentos indicativos da sua proveniência e respectiva estimativa 

mensal, bem como anexar declaração do Centro Regional de Segurança Social 
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da área da residência, comprovativa da realização de descontos para a 

Segurança Social; 

k) Fotocópia dos últimos 3 recibos de vencimento dos elementos do agregado 

familiar do candidato que se encontram activos; 

l) Declaração do Rendimento Social de Inserção, se for o caso, emitido pelo Centro 

Regional de Segurança Social, onde conste a composição do agregado familiar, 

o valor da prestação e os rendimentos para efeito de cálculo da mesma;  

m) Declaração emitida pelo Centro Distrital da Segurança Social da área de 

residência, comprovando a situação de desemprego, da qual conste o montante 

do subsídio auferido, com indicação do início e do termo e, na falta desta, 

declaração passada pelo Centro de Emprego que confirme esta situação; 

n) Documento comprovativo da inscrição no IEFP — Instituto de Emprego e 

Formação Profissional de todos os elementos do agregado familiar que se 

encontrem numa situação de desemprego; 

o) Declaração emitida pela Repartição de Finanças comprovativa dos bens imóveis 

propriedade dos membros do agregado familiar respectivo ou cópia, via Internet, 

do site www.e-financas.gov.pt. 

Artigo 12.º 

Prazo de apresentação de candidaturas 

O prazo para apresentação das candidaturas à atribuição das bolsas de estudo 

decorrerá de 1 a 30 de Novembro de cada ano, e será publicitado nos termos do 

disposto no artigo 25.º do presente Regulamento. 

Artigo 13.º 

Apreciação liminar do pedido de candidatura 

1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria decidir as questões de 

ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento da candidatura 

apresentada. 

2 - Sempre que o requerimento de candidatura não seja acompanhado de qualquer dos 

elementos instrutórios referidos no artigo 11.º do presente Regulamento, o Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria profere despacho de aperfeiçoamento do pedido, no 

prazo de 20 dias a contar da respectiva apresentação. 

3 - Na situação prevista no número anterior, o requerente é notificado para, no prazo 

não inferior a 10 dias, corrigir ou completar a instrução do pedido, suspendendo-se os 

ulteriores termos do procedimento de candidatura, sob pena de rejeição liminar a 

proferir pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

4 – O Presidente da Câmara Municipal de Leiria pode delegar nos vereadores as 

competências referidas nos números anteriores. 

Artigo 14.º 

Selecção das candidaturas 
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1 - Para efeitos de atribuição das bolsas de estudo serão apenas consideradas as 

candidaturas dos alunos cujo rendimento mensal per capita seja menor que o 

Indexante de Apoios Sociais fixado para o ano civil em que seja apresentada a 

candidatura. 

2 - As 20 bolsas serão atribuídas aos alunos que se coloquem nos 20 primeiros lugares 

da lista definitiva de candidatos, ordenada de forma crescente do rendimento mensal 

per capita.  

Artigo 15.º  

Cálculo do rendimento mensal per capita 

1 - O cálculo do rendimento mensal per capita do agregado familiar é efectuado de 

acordo com a fórmula seguinte: 

RM= [R-(C+I+S]/12*N 

Sendo:  

RM =  Rendimento mensal per capita; 

R  = Rendimento bruto anual do agregado familiar; 

C = Total de contribuições pagas; 

I  = Total de impostos pagos; 

H = Encargos anuais com habitação; 

S =  Despesas de saúde não reembolsadas; 

N = Número de pessoas que compõem o agregado familiar. 

Artigo 16.º 

Parecer da Divisão de Juventude e Educação 

A análise e classificação das candidaturas será efectuada pela Divisão de Juventude e 

Educação, que emitirá parecer sobre as mesmas e lista de ordenação dos candidatos, 

no prazo de 30 dias a contar da recepção das mesmas no respectivo serviço. 

Artigo 17.º  

Indeferimento da candidatura 

As candidaturas são indeferidas quando: 

a) O rendimento mensal per capita do candidato seja igual ou superior ao 

indexante de apoios sociais fixado para o ano civil em que haja sido 

apresentada a candidatura; 

b) O rendimento mensal per capita do candidato seja superior ao rendimento 

mensal per capita do candidato ordenado em 20.º lugar. 

Artigo 18.º  

Aprovação das candidaturas 

A competência para a aprovação e indeferimento das candidaturas é da Câmara 

Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

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

de 11 de Janeiro, com faculdade de delegação no presidente da Câmara Municipal de 
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Leiria e de subdelegação deste nos vereadores, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 65.º 

desta Lei. 

Artigo 19.º 

Lista provisória  

A proposta de decisão tomada nos termos do artigo anterior, que conterá a lista 

provisória das candidaturas aprovadas e indeferidas, será notificada a cada um dos 

interessados mediante carta registada com aviso de recepção. 

Artigo 20.º 

Audiência dos interessados 

1 – Os interessados dispõem do prazo de 10 dias úteis, contados da data da 

notificação a que se refere o artigo anterior, para, por escrito, dizerem o que se lhes 

oferecer sobre a proposta de decisão. 

2 – Findo o prazo estabelecido no número anterior, a Divisão de Juventude e Educação 

analisa os argumentos apresentados pelos candidatos e elabora a proposta de lista 

definitiva das candidaturas, para que, nos termos do disposto no artigo 18.º seja 

tomada a decisão final sobre a mesma. 

Artigo 21.º 

Deveres do bolseiro 

Constituem deveres do bolseiro: 

1 – Fornecer toda a documentação e prestar com exactidão todos os esclarecimentos 

lhes sejam solicitados pela Divisão de Juventude e Educação da Câmara Municipal de 

Leiria, nos prazos por esta fixados. 

2 – Informar a Divisão de Juventude e Educação da Câmara Municipal de Leiria 

Câmara, no prazo de 10 dias úteis, de qualquer alteração às condições de candidatura 

que possam influir sobre a atribuição das bolsas de estudo. 

Artigo 22.º 

Cessação das bolsas de estudo 

Constituem causa de cessação das bolsas de estudo atribuídas: 

a) A desistência da frequência de curso de ensino superior. 

b) O incumprimento dos deveres fixados no artigo anterior. 

c) A prestação de declarações falsas, inexactas ou omissão de informação no 

processo de candidatura; 

d) O incumprimento das disposições constantes no presente Regulamento. 

Artigo 23.º 

Sanções 

1 - Sempre que se verifiquem causas de cessação das bolsas de estudo atribuídas 

previstas no artigo anterior, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com faculdade 

de delegação em qualquer dos vereadores, pode ordenar a restituição ao Município de 

Leiria das quantias indevidamente recebidas pelos bolseiros. 
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2 – A ordem de restituição a que se refere o número anterior é antecedida de audição 

do interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua notificação para se 

pronunciar sobre o conteúdo da mesma. 

3 – As falsas declarações, para além de fazerem incorrer o bolseiro em 

responsabilidade criminal e de implicar a perda do direito à bolsa no ano lectivo 

correspondente, determina a interdição de candidatura no ano lectivo seguinte. 

Artigo 24.º 

Fiscalização 

1 – A fiscalização do cumprimento das normas constantes do presente regulamento 

compete ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com faculdade de delegação 

em qualquer dos vereadores. 

2 – No exercício da sua actividade de fiscalização, o Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria é auxiliado por trabalhadores municipais com formação adequada. 

Artigo 25.º 

Publicitação  

Serão publicitados através de Edital a afixar no Edifício Sede do Município de Leiria e 

nas sedes das Freguesias do concelho de Leiria, a publicar em dois jornais deste 

concelho, um local e outro regional, e na página electrónica do Município de Leiria: 

a) O prazo para apresentação das candidaturas para atribuição das bolsas; 

b) O aviso da lista definitiva dos candidatos e respectiva deliberação camarária. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 26.º 

Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas ou omissões que eventualmente surjam na aplicação ou 

interpretação do presente regulamento serão resolvidas mediante deliberação da 

Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 27.º 

Direito subsidiário 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente regulamento aplica-se 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 28.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento fica revogado o anterior aprovado 

pela Assembleia Municipal, em 28 de Dezembro de 1994, e ratificado pela mesma, em 

30 de Dezembro de 2002. 

Artigo 29.º  

Disposição transitória 
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A todos os processos de candidatura à atribuição de bolsas estudo que decorram à 

data da entrada em vigor deste Regulamento é aplicável o regulamento anteriormente 

vigente. 

Artigo 30.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação no Diário da 

República.” 

*** 

A Câmara Municipal, depois de analisar o Projecto de Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo do Município de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 4 e 

no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 7, ambos do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade, submetê-lo apreciação pública, nos termos 

e para efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 

por um período de trinta dias, contados da sua publicação em Diário da República. 

Mais deliberou  que à presente deliberação fosse dada publicidade nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, através de Edital 

a afixar nos lugares de estilo, a publicar dois jornais regionais editados na área do 

Município de Leiria e, ainda, na página electrónica do Município de Leiria na Internet, 

em www.cm-leiria.pt . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

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

reunião, eram onze horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sandrina Sereno Garrucho, Técnica Superior, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


