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DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22 DE ABRIL DE 2014 

 
Serviço responsável pela execução da deliberação | Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Epígrafe | 1.2. Projeto de fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL 

 

Deliberação | Presente a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, previamente aprovada 

pelo Conselho Executivo da AMLEI e pelo Conselho  Intermunicipal da CIMRL, cujo  teor a seguir se  transcreve, bem 

como o Projeto de fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL, e respetivas fases, documentos que constituem anexo 

à presente deliberação e que dela fazem parte integrante (Anexo B): 

“PROPOSTA N.º 

(PROJETO DE FUSÃO POR INCORPORAÇÃO DA AMLEI NA CIMRL) 

A Associação de Municípios da Região de  Leiria, abreviadamente designada por AMLEI,  foi  constituída em 

2003, por  força da Lei n.º 10/2003, e adaptada ao regime  jurídico consignado na Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto, 

integrando os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós, cujo 

fim  específico passou  a  ser  a  “promoção do desenvolvimento  regional  integrado” no  território deste  conjunto de 

municípios. 

Com a publicitação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  foi criado um novo regime  jurídico aplicável às 

comunidades  intermunicipais, cujas atribuições estão consignadas no artigo 81.º e parte delas exercidas pela CIMRL 

nos termos do artigo 2.º dos seus Estatutos. 

As atribuições, objetivos e competências atribuídas à AMLEI, podem ser exercidas pela CIMRL ao abrigo do 

novo regime jurídico das comunidades intermunicipais, deixando de fazer sentido a subsistência daquela entidade.  

Esta circunstância, aliada à economia de recursos – pessoal, ocupação de espaços, consumo de materiais e 

exercício de funções de gestão, de entre outros ‐ que se conseguem com a fusão da AMLEI na CIMRL, constituem os 

principais objetivos do projeto em análise. 

O projeto em análise,  tem em vista um processo de  fusão por  incorporação da AMLEI na CIMRL, a qual se 

realizará mediante a transferência global do património da primeira para a segunda.  

PROPOSTA: 

Pelo  exposto,  propõe‐se  que  o  Executivo  Municipal  aprecie  favoravelmente  o  projeto  de  fusão  por 

incorporação  da  AMLEI  na  CIMRL  nos  exatos  termos  da  proposta  aprovada  em  Conselho  Executivo  da  AMLEI  e 

Conselho  Intermunicipal da CIMRL, e que  se  submeta a aprovação da Assembleia Municipal, nos  termos e para os 

efeitos da alínea u) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dentro dos seguintes pressupostos: 

a) A  fusão pressupõe a  transferência do património da AMLEI para a CIMRL,  com base nos valores  contabilísticos 

constantes dos balanços à data de 31 de dezembro de 2013; 

b) Para além do património, será  também  integrado na CIMRL o pessoal ao serviço da AMLEI com salvaguarda de 

todos  os  seus  direitos,  e  ainda  quaisquer  outros  direitos  e  obrigações  que  impendam  sobre  a  associação 

incorporada; 
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c) A AMLEI será extinta na data da realização da escritura pública da fusão, data a partir da qual se produzirão todos 

os efeitos jurídicos resultantes da mesma; 

d) Com a fusão todos os ativos e passivos da AMLEI são integrados na CIMRL com exceção de 550 000 mil euros de 

dinheiro existente em depósitos bancários que são distribuídos em partes iguais pelos oito municípios associados 

da AMLEI, cabendo a cada um a quantia de 68 750 euros. 

A presente fusão produz efeitos contabilísticos e fiscais a partir de 1 de janeiro de 2014, considerando‐se que 

a partir dessa data todas as operações da AMLEI são feitas por conta da CIMRL, até à sua extinção jurídica na data da 

escritura pública de fusão.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta 

apresentada relativa ao projeto de fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL, bem como com o Projeto de fusão por 

incorporação da AMLEI na CIMRL, e respetivas fases, documentos que constituem anexo à presente deliberação e que 

dela fazem parte integrante. 

Mais deliberou  submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal de Leiria, nos  termos e para os 

efeitos  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo  25.º  do  anexo  I  à  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  solicitando  que  a 

deliberação seja aprovada em minuta para produzir efeitos  imediatos, nos termos e com os  fundamentos previstos 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal A Secretária da reunião 
 
 
 

          
Raul Castro  Sandrina Sereno Garrucho 
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1- Identificação das entidades intervenientes    

 

 

CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (doravante designada 

somente por CIMRL), pessoa colectiva de direito público de natureza associativa e 

âmbito territorial, contribuinte 508 035 546, com sede no Edifício Maringáº 221-2º 

andar em Leiria (Associação incorporante); 

 

AMLEI – Associação de Municípios da Região de Leiria (doravante designada somente 

por AMLEI), pessoa colectiva de direito público, contribuinte 506 936 970, com sede 

no Edifício Maringáº 221-2º andar em Leiria (Associação incorporada) 

 

 

2- Motivos e objetivos da fusão 

 

 

A AMLEI – Associação de Municípios da Região de Leiria é uma associação de 

municípios de fins específicos, regulada pela Lei 45/2008 de 27 de agosto e resultou da 

conversão da já existente AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, ocorrida por escritura 

pública de 21 de janeiro de 2009.  

Integram esta associação os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós. 

A AMLEI tem por objeto associativo o desenvolvimento regional e local integrado 

através da realização em comum de interesses específicos dos municípios que a 

integram. 

 

A constituição da CIMRL - associação de fins múltiplos -  resulta da  publicação da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
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transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.  

Integram a CIMRL os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, 

Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de 

Mós. 

Existe assim uma maioria de associados comuns às duas associações. O município de 

Ourém não integra a CIMRL dado que por força da lei integra a CIM do Médio Tejo. 

Não pertencendo à AMLEI fazem parte da CIMRL os municípios de Castanheira de 

Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, conforme Anexo II à Lei 75/2013.  

 

Com as atribuições previstas no artigo 81º da Lei 75/2013 para as comunidades 

intermunicipais, atribuições essas contempladas no artigo 2º dos estatutos da CIMRL, 

os objetivos prosseguidos pela AMLEI podem ser completamente realizados pela 

CIMRL. Esta circunstância, aliada à economia de recursos – pessoal, ocupação de 

espaços, consumo de materiais e exercício de funções de gestão entre outros - que se 

conseguem com a fusão, constituem os principais objectivos visados pelo presente 

processo. 

  

 

3- Modalidade e condições 

 

O presente projecto diz respeito à fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL,  a qual 

se realizará  mediante a transferência global do património da primeira para a segunda. 

 

A transferência do património da associação incorporada será feita com base nos valores 

contabilísticos constantes dos balanços à data de 31 de dezembro de 2013.  

 

Para além do património, será também integrado na CIMRL o pessoal ao serviço da 

AMLEI com salvaguarda de todos os seus direitos, e ainda  quaisquer outros direitos e 

obrigações que impendam sobre a associação incorporada. 
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 Com exceção do Município de Ourém, todos os restantes Municípios que integram a 

AMLEI são também associados da CIMRL. 

A não participação de Ourém na CIMRL não resulta da vontade dos associados ou da 

deliberação de qualquer órgão associativo mas sim da sua integração na CIM do Médio 

Tejo por força da lei 75/2013. 

 

Com a extinção da AMLEI em resultado da fusão, são assegurados ao município de 

Ourém os seguintes direitos e condições: 

 

a) O recebimento da parte proporcional distribuível a que tem direito nas 

disponibilidades financeiras existentes em bancos,  na quantia de  68 750 euros; 

 

b) A CIMRL continuará a assumir a defesa dos projetos em que Ourém até agora 

participa na AMLEI e que transitam para aquela, desenvolvendo todos os 

trâmites necessários para salvaguardar a continuidade dos que estão em curso, 

nomeadamente os projetos SAMA/COMPETE, CARTOGRAFIA 1:2000 

RUCI5.3 E MAPAS DE RUÍDO; 

 
 

c) O Município de Ourém comparticipará com o valor que lhe diz respeito nos 

referidos projetos em curso. 

 

 

A AMLEI será extinta na data da realização da escritura pública da fusão, data a partir 

da qual se produzirão todos os efeitos jurídicos resultantes da mesma.  
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4- Balanços das associações intervenientes e elementos patrimoniais a transferir 

 

No Anexo I são apresentados os balanços das duas associações reportados a 31 de 

dezembro de 2013. 

  

Os elementos síntese dos balanços são os  seguintes: 

 

 AMLEI CIMRL 

Ativo líquido 1.044.430,91 
 

988.027,56 
 

Passivo 383.536,18 
 

233.555,09 
 

Fundos próprios 660.894,73 
 

754.472,47 
 

 

Os ativos e passivos constantes do balanço da AMLEI à data de 31 de dezembro de 

2013 são os seguintes: 

 

Ativos: 

 

     Despesas de investigação e desenvolvimento.............................. 196.572,14
     Equipamento básico........................................................................ 194.338,89
     Equipamento administrativo.......................................................... 7.513,53
     Partes de capital ............................................................................. 18.352,50
     Outros devedores ........................................................................... 71.395,66
     Depósitos em instituições financeiras......................................... 556.212,79
     Caixa................................................................................................ 45,40

Total ............................... 1.044.430,91  

 

Passivos: 

 

     Estado e outros entes públicos...................................................... 642,78
     Acréscimos de custos.................................................................... 5.532,85
     Proveitos diferidos......................................................................... 377.360,55

Total ............................... 383.536,18  
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Com a fusão todos os ativos e passivos da AMLEI são integrados na CIMRL com 

exceção de 550 000 mil euros de dinheiro existente em depósitos bancários que são 

distribuídos em partes iguais pelos oito municípios associados da AMLEI, cabendo a 

cada um a quantia de 68 750 euros.  

 

Todos os ativos e passivos são transferidos para a CIMRL pela quantia por que se 

encontram escriturados no balanço da AMLEI. 

 

 

5- Fundo social e  relações de troca 

  

Com a distribuição do dinheiro pelos seus associados, existente em depósitos bancários, 

os fundos próprios da AMLEI   –  diferença entre ativos e passivos -  passa a ser   de 

110 894,73 euros. Em resultado da integração os fundos próprios da CIMRL, pós fusão, 

serão de 865 367,20 euros, correspondente aos 754 472,47 euros pré fusão mais         

110 894,73 euros do património líquido integrado. 

 

No Anexo II consta o balanço da CIMRL pós fusão cuja síntese é a seguinte: 

 
 
  
 CIMRL 

Ativo líquido 1.482.458,47 
 

Passivo 617.091,27 
 

Fundos próprios 865.367,20 
 

 

 

Apesar dos municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande 

não integrarem a AMLEI e beneficiarem do incremento dos fundos próprios da CIMRL 
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resultantes da integração dos ativos e passivos da AMLEI, fica convencionado que não 

lhes é exigida qualquer entrada compensatória no presente processo de fusão.  

 

 

 

6- Data a partir da qual a fusão produzirá efeitos contabilísticos e fiscais 

 

A presente fusão produz efeitos contabilísticos e fiscais a partir de 1 de Janeiro de 2014, 

considerando-se que a partir dessa data todas as operações da AMLEI são feitas por 

conta da CIMRL, até à sua extinção jurídica na data da escritura pública de fusão.  

 

 

7- Modalidades de protecção dos direitos dos credores 

 

Os únicos passivos exigíveis perante credores que a AMLEI tem à data de 31-12-2013 

são os relacionados com o funcionário que irá transitar para a CIMRL – descontos para 

a Segurança Social e Estado bem como encargos com férias a pagar em 2014 – e 

diferimentos de proveitos relacionados com o normativo contabilístico do 

reconhecimento dos subsídios à medida que são amortizados os ativos subjacentes. 

Assumindo a CIMRL todas as responsabilidades com o funcionário existente e todas as 

responsabilidades quanto aos projetos de investimento subsidiados não se torna 

necessário prever quaisquer medidas especiais de protecção dos direitos de credores. 

 

 

8- Alterações a introduzir no contrato da associação incorporante 

 

Como a CIMRL não tem capital associativo, vai manter somente como associados os 

municípios que nela já participam e ainda como o objeto associativo já contempla as 

atividades até agora desenvolvidas pela AMLEI, não se torna necessário proceder a 

qualquer alteração do objeto social da associação incorporante.  
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9- Anexos 

 

Anexo I- Balanços das duas associações reportados a 31 de dezembro de 2013; 

Anexo II- Balanço da CIMRL após incorporação da AMLEI.  

 

Leiria, 18 de março de 2014 

 

AMLEI 

 

Conselho Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMRL 

 

Conselho Intermunicipal 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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 Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL)
NIPC 508 035 546

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 APÓS FUSÃO
(em euros)

EXERCÍCIOS

2013 2012

Ativo Bruto
Amortizações e 
ajustamentos

Ativo Líquido Ativo Líquido

ATIVO

 IMOBILIZADO:

   Bens de domínio público:

     Terrenos e recursos naturais.............................................................. 0,00

     Edifícios ................................................................................................ 0,00

     Outras construções e infraestruturas................................................ 0,00

     Bens do património histórico, artístico e cultural............................ 0,00

     Outros bens de domínio público ....................................................... 0,00

     Imobilizações em curso........................................................................ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

   Imobilizações incorpóreas:

     Despesas de investigação e desenvolvimento................................ 613.213,54 416.641,40 196.572,14

     Imobilizações em curso........................................................................ 0,00

613.213,54 416.641,40 196.572,14 0,00

   Imobilizações corpóreas:

     Terrenos e recursos naturais.............................................................. 0,00

     Edifícios e outras construções........................................................... 0,00

     Equipamento básico............................................................................. 918.072,67 706.141,02 211.931,65 20.028,29

     Equipamento de transporte................................................................. 142.590,00 120.469,01 22.120,99 10.987,50

     Ferramentas e utensílios...................................................................... 5.177,97 4.873,17 304,80 609,60

     Equipamento administrativo............................................................... 208.766,66 201.253,13 7.513,53

     Outras imobilizações corpóreas......................................................... 90.111,14 30.301,08 59.810,06 74.753,60

     Imobilizações em curso........................................................................ 0,00

     Adiantamentos por conta imob. corpóreas...................................... 0,00

1.364.718,44 1.063.037,41 301.681,03 106.378,99

   Investimentos financeiros:

     Partes de capital ................................................................................... 18.352,50 18.352,50

     Outras aplicações financeiras............................................................. 0,00

18.352,50 0,00 18.352,50 0,00

 CIRCULANTE:

   Existências:

     Matérias-primas subsidiárias e de consumo.................................... 0,00

     Mercadorias.......................................................................................... 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

   Dívidas de terceiros - Curto prazo:

     Clientes, c/c........................................................................................... 0,00

     Contribuintes, c/c................................................................................. 0,00

     Utentes, c/c........................................................................................... 0,00

     Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duv......................... 0,00

     Estado e outros entes públicos.......................................................... 76,30 76,30

     Administração autárquica................................................................... 0,00

     Outros devedores ................................................................................ 371.741,13 371.741,13

371.817,43 0,00 371.817,43 0,00

   Depósitos em instituições financeiras e caixa:

     Depósitos em instituições financeiras.............................................. 592.799,55 592.799,55 576.729,88

     Caixa....................................................................................................... 428,24 428,24 275,75

593.227,79 0,00 593.227,79 577.005,63

   Acréscimos e diferimentos:                                

     Acréscimos de proveitos.................................................................... 0,00 0,00

     Custos diferidos................................................................................... 807,58 807,58

807,58 807,58 0,00

      Total de amortizações................  1.479.678,81

Total de ajustamentos........................  0,00

Total do activo............................... 2.962.137,28 1.479.678,81 1.482.458,47 683.384,62
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 Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL)
NIPC 508 035 546

(em euros)

EXERCÍCIOS

2013 2012

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

 FUNDOS PRÓPRIOS:

   Património................................................................................................

   Reservas legais ......................................................................................

   Reservas decorrentes da transferência de activos ........................... 110.894,73

   Resultados transitados.......................................................................... 514.813,01 175.967,73

   Resultado líquido do exercício............................................................. 239.659,46 338.845,28

Total dos fundos próprios......................... 865.367,20 514.813,01

 PASSIVO:

   Provisões para riscos e encargos……………………........................

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Médio/longo prazo:

     Dívidas a instituições de crédito .......................................................

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Curto prazo:

     Dívidas a instituições de crédito .......................................................

     Fornecedores, c/c................................................................................. 27.746,26 26.714,06

     Fornecedores - facturas em recepção e conferência………...........

     Credores pela execução do orçamento .............................................

     Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes......................

     Fornecedores de imobilizado, c/c....................................................... 15.550,00

     Estado e outros entes públicos.......................................................... 8.390,71 5.291,86

     Administração autárquica .................................................................. 0,00

     Fornecedores imobilizado - fact recepção e conferência………....

     Outros credores.................................................................................... 21,70 31,83

51.708,67 32.037,75

   Acréscimos e diferimentos:

     Acréscimos de custos......................................................................... 72.311,25 50.203,74

     Proveitos diferidos............................................................................... 493.071,35 86.330,12

565.382,60 136.533,86

Total do passivo............................... 617.091,27 168.571,61

Total dos fundos próprios e do passivo............. 1.482.458,47 683.384,62

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 APÓS FUSÃO



Fases do processo de fusão por incorporação da AMLEI na CIM_RL 
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Projeto de fusão

(I) 

Assinado por todos os membros do  Conselho 

Executivo da AMLEI e do Conselho Intermunicipal 

da CIM_RL 

Fiscalização do projecto

(II) 

Balanços a 31‐12‐2013 

Pela AMLEI o Conselho Fiscal; pela CIM_RL qual o 

órgão de fiscalização? Sujeição a relatório de ROC 

independente? 

Divulgação do projeto

(III) 

Publicação no Portal da Justiça 

http://publicacoes.mj.pt  

Aprovação o projecto pelas AM dos 

municípios que integram a AMLEI (IV) 

Dado que foram esses órgãos que deliberaram a 

constituição da AMLEI 

Aprovação pela Ass. Intermunicipal 

da AMLEI e Ass. Intermunicipal da 

CIM_RL  (V) 

São 2 assembleias que se reúnem duma forma 

independente e aprovam o projecto nos exatos 

termos que constam do projecto; qualquer 

modificação implica o reínicio do processo  

Escritura pública de fusão

 (VI) 

Tem de decorrer pelo menos um mês entre a 

divulgação do projecto (III) e a escritura de fusão 

(VI) 

Alterações aos 

estatutos da CIM_RL 

(se houver) 

Determinação da 

quantia a atribuir à 

CMO, excluída da 

CIM RL

Quantia a pagar pelos 

municípios que  não 

integram a AMLEI mas 

sim a CIM_RL 
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Responsabilidades da LCA SROC 

 Acompanhar e rever o processo de preparação dos balanços a 31‐12‐2013 das duas 

Associações 

 Preparar o projeto de fusão para aprovação dos órgãos executivos 

 Determinação da quantia a atribuir à CM excluída (CMO) com base no património 

líquido da AMLEI a 31‐12‐2013 

 Devem os municípios que integram a CIM_RL mas que não faziam parte da AMLEI – 

Castanheira, Figueiró e Pedrogão – pagar uma quantia equivalente a 1/10 do 

património líquido da AMLEI? 

 Parecer sobre o projeto (se requerido) 

 

 

Responsabilidades dos órgãos/serviços jurídicos das Associações 

 Aprovar o projeto 

 Reuniões dos órgãos de fiscalização e deliberativos 

 Divulgações 

 Escritura pública de fusão 

 

Ponto da situação 

LCA  SROC  tem  estado  a  colaborar  com os  serviços de  contabilidade da AMLEI  e CIM_RL na 

análise das contas a 31‐12‐2013 tendo em vista a elaboração dos balanços nessa data. Foram 

recomendadas  alterações  aos  registos  contabilísticos  que  estão  em  curso.  Aguarda‐se 

balancete  da  CIM_RL.  Preparadas  as  contas  será  elaborado  o  projecto  para  aprovação  dos 

órgãos executivos.  
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