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A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.4. Programa Novas Primaveras 2012

DLB N.º 0050/12 | Presente pela Vereadora Lurdes Machado proposta de atribuição de apoio financeiro

à Sociedade Artística Musical dos Pousos SAMP (ENTFE. 7/2012), para implementação do Programa

Novas Primaveras de janeiro a dezembro de 2012, junto de quinze Instituições Privadas de Solidariedade

Social com serviços de apoio a idosos, no valor total de €18.000,00 (dezoito mil euros), a pagar em

prestações mensais no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), mediante apresentação do relatório

das atividades desenvolvidas em 2011; planeamento das sessões mensais a realizar em cada uma das

instituições participantes, e do evento anual com todas as Instituições e, relatório trimestral das

atividades a realizar em 2012, que deve ser entregue na Divisão de Assuntos Sociais em abril, julho,

outubro de 2012, e janeiro de 2013.

Fundamenta se esta proposta na avaliação positiva do programa realizada em reunião de 19 de

setembro de 2011, na qual estiveram presentes representantes da SAMP, das instituições participantes, e

do Município, e no facto do programa ser suportado financeiramente pelas próprias instituições, Juntas

de Freguesia e Município, e, pelo inegável interesse municipal de natureza social do programa,

atendendo aos contributos junto dos idosos institucionalizados, ao nível do seu bem estar físico e

psíquico, e à dimensão da participação das IPSS em torno de um programa concelhio, que é visível no

evento anual.

Mais propõe a Senhora Vereadora Lurdes Machado que, com conhecimento da SAMP, seja

solicitado diretamente às instituições participantes – Centro Social de Bajouca, Centro Social N. Sra. da

Piedade de Monte Redondo, Lar de São Francisco, Centro de Apoio Social de Bidoeira, Centro Social

Batista de Leiria, Lar da Santa Casa da Misericórdia, Associação Lar Emanuel, Centro Social Paroquial de

Pousos, Centro Social de Caranguejeira, Centro Social da Casa do Povo de Amor, SAMVIPAZ – Associação

de Solidariedade Social, Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Santa Eufémia, Associação

de Desenvolvimento e Apoio Social de Coimbrão, Associação de Desenvolvimento Social de Barreira,

CENSOCAR – Centro Social de Carreira relatórios semestrais do desenvolvimento do Programa, que

devem ser enviados à Câmara Municipal em julho e dezembro de 2012.

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

natureza social, na promoção da qualidade de vida dos idosos residentes no Concelho de Leiria,

nomeadamente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso dos

beneficiários diretos do Programa Novas Primaveras integrados em instituições do Concelho de Leiria, ao

abrigo das disposições conjugadas 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 o apoio financeiro à Sociedade Artística Musical Pousense

SAMP no valor total de €18.000,00 (dezoito mil euros) a pagar em 12 prestações mensais no valor

unitário de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), mediante apresentação do relatório das atividades

desenvolvidas em 2011; planeamento das sessões mensais a realizar em cada uma das Instituições

participantes e do evento anual com todas as instituições e relatório trimestral das atividades a realizar

em 2012, que deve ser entregue na Divisão de Assuntos Sociais em abril, julho, outubro de 2012, e

janeiro de 2013.



60 (60)

CMLeiria/Ata n.º 1, de 2012.01.10 

Im-DA-15-09_A0 

Mais deliberou que, com conhecimento da SAMP, seja solicitado diretamente às instituições

participantes – Centro Social de Bajouca, Centro Social N. Sra. da Piedade de Monte Redondo, Lar de São

Francisco, Centro de Apoio Social de Bidoeira, Centro Social Batista de Leiria, Lar da Santa Casa da

Misericórdia, Associação Lar Emanuel, Centro Social Paroquial de Pousos, Centro Social de Caranguejeira,

Centro Social da Casa do Povo de Amor, SAMVIPAZ – Associação de Solidariedade Social, Associação de

Melhoramentos e Bem Estar Social de Santa Eufémia, Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de

Coimbrão, Associação de Desenvolvimento Social de Barreira, CENSOCAR – Centro Social de Carreira

relatórios semestrais do desenvolvimento do programa, que devem ser enviados à Câmara Municipal em

julho e dezembro de 2012.

O apoio financeiro a efetuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2011, rubrica

2012 A 92, e foi objeto da proposta de cabimento n.º 18/2012, de 3 de janeiro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO NOVE

GABINETE DE APOIO À VEREADORA ISABELGONÇALVES

9.1. Feira Anual de Leiria 2012. Tradicional Feira de Maio

DLB N.º 0051/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, na sequência da deliberação

datada de 22 de novembro de 2011, relativa à autorização da realização da Feira Anual de Leiria – Feira

Tradicional de Maio, a proposta que abaixo se transcreve:

“Considerando os procedimentos administrativos necessários à realização da Feira Anual de Leiria – Feira

Tradicional de Maio, e considerando ainda a necessidade premente de articulação das diversas unidades

orgânicas, proponho o seguinte:

a) Na articulação com o Gabinete de Relações Públicas e Geminações:

i. a divulgação do evento junto dos órgãos de comunicação social, na página da internet e Facebook

do Município de Leiria;

ii. a conceção do cartaz de divulgação do evento;

iii. a organização do stand institucional do Município de Leiria e das freguesias dos concelho;

iv. a conceção dos convites;

b) Na articulação com a Divisão da Ação Cultural, Museus e Biblioteca

i. a promoção de espetáculos através do Programa de Associativismo Municipal;

ii. a colaboração nos contatos e procedimentos necessários à legalização do evento junto da

Sociedade Portuguesa de Autores e Direção Geral de Artes e Espetáculos;

iii. organização do Festival Etnográfico no recinto da feira;

c) Na articulação com a Divisão de Manutenção e Conservação

i. fornecimento, montagem e desmontagem de palco eletrificado;

ii. disponibilização de quadros elétricos necessários ao evento, respetivos pontos de luz, incluindo

os respetivos consumos;

iii. disponibilização de grades e mastros e bandeiras;


