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EDITAL N.º 5/2014 

 

José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, torna 

público, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

de que no dia 20 de junho de 2014, às 21.00 horas, no auditório do Teatro 

Miguel Franco, se realizará a sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Leiria, com a seguinte Ordem do Dia: 

1. RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE DO 

MUNICÍPIO E RELATÓRIO FINANCEIRO – Apreciação nos termos da alínea c) 

do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 

Resumo: Este Relatório a enviar à Assembleia Municipal em cada uma das suas 

sessões ordinárias, é uma obrigação legal constante das disposições combinadas da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º e n.º 4 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e visa prestar informações ao órgão deliberativo 

sobre a atividade desenvolvida na gestão da Câmara Municipal. Não carece de 

votação. 

2. XV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

RECEITA, 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, 1.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL o saldo da gerência anterior deve 

ser introduzido no Orçamento do ano seguinte, mediante Revisão Orçamental, que 

carece de aprovação da Assembleia Municipal. Fruto de uma gestão rigorosa e 

equilibrada, mesmo em ano eleitoral, o saldo da gerência de 2013 atingiu o valor 

de € 9.571.922,44. Esta deliberação tem por objetivo incorporar este saldo 

orçamental no Orçamento do Município de 2014, em cumprimento do POCAL, o que 

é feito através da XV Modificação ao Orçamento que se consubstancia na 1.ª 

Revisão ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços no montante de 

€9.571.922,44 (valor do saldo orçamental de 2013) e diminuições/anulações da 

receita no montante de €5.571.922,44, da XV Alteração ao Orçamento da despesa, 

que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e na 1.ª 

Revisão ao Plano de Atividades, com inscrições/reforços no montante de 

€4.000.000,00. Isto significa que estamos cumprir uma obrigação legal sem, 

contudo empolar o Orçamento aprovado, o que é conseguido através de um 

aumento da receita de €4.000.000,00 e com diminuições/anulações de previsão da 

receita no montante €5.571.922,44. Com a presente proposta de Revisão 
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Orçamental a dotação corrigida do orçamento para 2014 passará para 

69.650.000,00, sendo que do lado da despesa serão reforçadas as seguintes 

dotações: 

a) 02/04050104 - €2.359.328,00: Para cobertura do prejuízo de 2013 dos SMAS 

nos termos da Lei 50/2012; 

b) 02/03010302 - €240.672,00: Para redução de dívida de médio e longo prazo 

com utilização da receita proveniente do aumento do IMI pela reavaliação de 

imóveis (juros), por aplicação do disposto pela alínea c) do n.º 5 do artigo 94.º da 

Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro (LOE 2014); 

c) 02/100603 - €1.400.000,00: Para redução de dívida de médio e longo prazo com 

utilização da receita proveniente do aumento do IMI pela reavaliação de imóveis 

(capital), por aplicação do disposto pela alínea c) do n.º 5 do artigo 94.º da Lei 83-

C/2013 de 31 de Dezembro (LOE 2014). 

 

3. CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (CML) E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (SMASL). ADEQUAÇÃO 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 305/2009, 

DE 23 DE OUTUBRO, ÀS REGRAS E CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N.º 

49/2012, DE 29 DE AGOSTO - COMPETÊNCIAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

(ARTIGO 6.º DO DECRETO-LEI N.º 305/2009) – 2.ª ALTERAÇÃO – 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A estrutura nuclear dos aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria (SMAS), aprovada pela Assembleia Municipal na sessão 

ordinária de 6 de dezembro com continuação no dia 13 de dezembro de 2013, 

prevê, atualmente, que o recrutamento para o titular do cargo de direção 

intermédia de 1.º grau de Diretor‐Delegado deve fazer-se de entre pessoas com 

licenciatura em Engenharia. Com esta deliberação pretende-se que a Assembleia 

Municipal delibere alterar essa área de recrutamento, por forma a que o 

Diretor‐Delegado dos SMAS possa ser recrutado de entre pessoas licenciadas em 

engenharia e/ou economia e/ou gestão de empresas, adequando assim, o perfil 

habilitacional para o exercício do cargo às grandes áreas de atuação atribuídas aos 

SMAS. 

 

4. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA – 2014 - Apreciação, discussão e votação; 



                Município de Leiria 
                     Assembleia Municipal 
 
     

3 
 

Resumo: O mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria (SMAS) para o ano de 2014, não prevê o posto de trabalho para o cargo 

de Diretor-Delegado. Com esta deliberação pretende-se que a Assembleia 

Municipal, ao abrigo da sua competência prevista nos termos da alínea o) do n.º 1 

do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o posto de 

trabalho para o cargo de Diretor-Delegado dos SMAS, por forma a que, 

posteriormente, possa ser recrutada pessoa qualificada para o exercício do cargo. 

 

5. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS – Para conhecimento; 

Resumo: Na sessão ordinária de 6 de dezembro com continuação no dia 13 de 

dezembro de 2013 a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal de 

26 de novembro de 2013, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 

2014 emitiu autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, quando estes resultem de projetos ou ações constantes das Opções do 

Plano e quando os seus encargos não excedam o limite de €100.000,00 (cem mil 

euros) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos, ficando a Câmara Municipal obrigada à apresentação 

posterior da listagem dos compromissos plurianuais efetivamente assumidos. 

Assim, em cumprimento daquela obrigatoriedade, o objetivo ora pretendido é dar 

conhecimento à Assembleia Municipal da listagem, constante do anexo à presente 

deliberação, com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida. Não carece de votação. 

 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL DE IMÓVEL 

PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

(IMI). RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1001/13, DE 3 DE SETEMBRO - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Na sua sessão ordinária de 13 de setembro de 2013, a Assembleia 

Municipal aprovou, sob proposta da Câmara Municipal (deliberação n.º 1001/13, de 

3 de setembro) o reconhecimento do interesse municipal do investimento realizado 

pela sociedade “DRT Rapid – Protótipos e Moldes, Lª”, titular do NIPC 504805657, 

com sede em R. Marinheiros, 146 6, Zona Industrial da Cova das Faias, freguesia 

de Marrazes, concelho de Leiria, relativamente à aquisição, em regime de locação 

financeira, do prédio urbano constituído por pavilhão industrial, sito na Zona 

Industrial da Cova das Faias, Lote 8, freguesia de Marrazes, descrito na 2ª 
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Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 6180 e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo urbano 9525 daquela freguesia e consequente 

isenção do imposto municipal de imóveis pelo período de cinco anos, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 

de janeiro, do artigo 7.º, do n.º 1 do artigo 27.º e da al. b) do n.º 1 do artigo 28.º, 

ambos do CFI. 

Sucede porém que, posteriormente, se verificou que houve um lapso na 

identificação do prédio objeto do reconhecimento de interesse municipal, uma vez 

que se tratava do lote 6 e não do lote 8, como constou da deliberação. 

Assim, o objetivo da presente deliberação é retificar a deliberação anterior, por 

forma a corrigir o mencionado lapso, para que conste que o reconhecimento do 

interesse municipal do investimento realizado pela sociedade “DRT Rapid – 

Protótipos e Moldes, Lª” é sobre o lote 6 do prédio identificado e, não sobre o lote 

8. 

 

7. INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO MUNICIPAL DE IMÓVEIS QUE JÁ ERAM 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA À DATA DE ENTRADA EM VIGOR 

DO POCAL – DELIBERAÇÕES DE 22 DE ABRIL E 17 DE JUNHO DE 2014 - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: De acordo com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, é competência da Assembleia Municipal a apreciação do inventário dos 

bens e a respetiva avaliação. No que toca aos bens imóveis, o Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado (CIBE) estabelece que a inventariação dos imóveis 

pressupõe a existência de título de utilização válido e juridicamente regularizado, 

tanto nos casos em que confira a posse como o direito de uso. O CIBE estabelece, 

ainda, que sem prejuízo dos critérios de valorimetria definidos no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), os bens do ativo imobilizado deverão 

ser valorizados de acordo com o custo de aquisição, custo de produção ou valor 

resultante de avaliação. A Norma de Controlo Interno (NCI) do Município de Leiria 

estabelece a obrigação de inventariação do ativo imobilizado, com respeito dos 

critérios de valorimetria definidos no POCAL. Pretende-se em concreto inventariar 

os seguintes imóveis: 

Deliberação de 22 de abril: 

a) Lote n.º 4, sito na Rua da Fundação Salazar: Tendo a transmissão ocorrido a 

título gratuito e considerando que as edificações foram entretanto demolidas, não 
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sendo possível apurar o custo de aquisição ou de produção, utilizou-se o critério de 

avaliação por parte da CAPIC, no valor de € 2.600,00; 

b) Parcela de terreno inicialmente destinada à implantação de reservatório de água: 

Existe título de transmissão do terreno, no entanto, sabendo que no mesmo se 

encontra edificado o reservatório de água (entendeu-se superiormente que o 

mesmo não seria demolido, não sendo possível aplicar o custo de produção), 

aplicou-se o critério de avaliação do imóvel por parte da CAPIC., no valor de € 

284,35; 

Deliberação de 17 de junho: Edifício dos SMAS sito na Rua Machado Santos n.º 25-

D: Tendo sido objeto de permuta o terreno e edifício em 1988, e tendo-se 

constatado, agora, que o mesmo não se encontrava ainda inventariado, foi utilizado 

o critério do custo de aquisição, no valor de € 49.879,79. 

 

8. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS 

CARENCIADAS - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é alterar os artigos 1.º, 3.º, 7.º, 9.º a 11.º, 

13.º, 15.º, 17.º a 20.º e Anexo II do Regulamento Municipal para Atribuição de 

Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, 

que passam a ter a redação constante da deliberação da Câmara Municipal de 13 

de maio de 2014. Os principais motivos visados com as referidas alterações são: 

Artigo 1.º: A existência de medicação não comparticipada pelo SNS, essencial a 

tratamentos continuados para doenças crónicas (ex: psoríase; insuficiência 

cardíaca); 

Necessidade da prescrição medica emitida por médicos do SNS ou convencionados 

por outros subsistemas); 

Promover a prática da venda de medicamentos a baixo custo. 

Artigo 3.º: Referenciar o rendimento "per capita” ao valor do Indexante dos Apoios 

Sociais; 

Dirigir o programa a residentes no concelho; 

Orientar o programa para que seja utilizado pelos munícipes que possuem 

necessidades na utilização de medicação de uso continuado. 

Artigo 7.º: Rentabilizar o valor do apoio imputado ao agregado familiar, para que o 

montante não gasto por um dos elementos do agregado familiar possa ser 

transmitido pra outro elementos com despesas de medicação acrescidas. 
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Artigo 10.º: Apetrechar as candidaturas de documentos essenciais à análise da 

situação socio económica das famílias, com o objetivo de uniformizar os 

procedimentos e justificar a situação de carência económica das famílias 

beneficiárias do programa. 

Artigo 15.º: Alteração no valor de referência do rendimento “per capita” (80% 

IAS); 

Cumprimento da Norma de Controlo Interno (artigo 107.º, n.º 4, alínea d). 

Artigo 18.º: Imputar ao beneficiário a obrigatoriedade de comunicar modificações 

na sua situação socio económica que impliquem alterações na continuidade da 

atribuição do benefício. 

Artigo 19.º: Cumprimento da Norma de Controlo Interno (artigo 107.º, n.º 4, 

alínea d). 

 

9. REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE 

PEDROGÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 

MINUTA DE CONTRATO DE ESTADIA PROLONGADA NO PARQUE DE 

CAMPISMO DA PRAIA DE PEDRÓGÃO - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é: 

a) Atualizar a tabela de preços pelos dos serviços prestados no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão, com arredondamento para múltiplos de 5 (cinco) 

às casas centesimais; 

b) Alterar a minuta de contrato de estadia prolongada, no essencial, pequenas 

correções gramaticais e de vocabulário. 

A atualização dos valores da tabela de preços pelos serviços prestados foi ditada 

por diversas reclamações dos utentes por causa da dificuldade em fazer trocos na 

época alta. 

A alteração a este Regulamento foi precedida de audiência e apreciação públicas, 

ao abrigo do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo, por um período de 30 dias contados da sua publicação no Diário da 

República, n.º 88, 2.ª série, de 8 de maio de 2014, tendo‐se procedido igualmente 

à sua publicitação através do edital n.º 32/2014, de 28 de março, que foi afixado 

nos locais de estilo e no portal do Município de Leiria na internet. 

 

10. 2.ª REVISÃO DO CONTRATO COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES COLETIVOS 
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URBANOS NA ÁREA DO CONCELHO DE LEIRIA, CELEBRADO EM 7 DE JULHO 

DE 2005 - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Enquadramento e objetivos essenciais da presente deliberação: Os 

outorgantes [MUNICÍPIO DE LEIRIA e RODOVIÁRIA DO TEJO, SA.] pretendem 

atualizar com a presente Revisão, as condições do contrato complementar ao 

contrato de concessão do serviço público de transportes coletivos urbanos na área 

do concelho de Leiria, o qual foi outorgado entre as partes em 7 de Junho de 2005, 

(já revisto em 2009) deixando o Município de Leiria de partilhar os riscos da 

exploração das carreiras MOBILIS existentes atualmente, diminuindo a sua 

fatura anual despendida com este contrato, melhorando a qualidade do 

serviço e prolongando o prazo do contrato complementar de 17.06.2015 

para 01.03.2024 (data do terminus do contrato de concessão). 

Este contrato complementar teve como antecedentes, a celebração, em 24 de 

outubro de 1966, de um contrato de concessão do Serviço Público de Transportes 

Coletivos Urbanos na Área da Sede do Concelho de Leiria, através do qual o 

Município de Leiria contratualizou com a então sociedade União Automóvel 

Leiriense, Lda., a concessão daqueles transportes na área da sede do concelho. 

Posteriormente referida sociedade foi integrada, por incorporação, na Rodoviária 

Nacional E.P., que mais tarde deu origem à Rodoviária do Tejo, S.A., a qual é a 

atual titular da concessão dos referidos transportes. 

Na presente data encontra‐se a decorrer a segunda renovação do prazo do contrato 

de concessão referido em 1., o qual terminará em 01.03.2024; 

Em 17.06.2005, ao abrigo de prerrogativa contratual o MUNICÍPIO solicitou ao 

CONCESSIONÁRIO a criação de um novo circuito de transportes públicos na cidade 

de Leiria e de um circuito de transportes urbanos especifico para o Castelo de 

Leiria, os quais foram designados por MOBILIS, tendo, na sequência daquela 

solicitação, as partes outorgado naquela data um Contrato Complementar ao 

Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes Coletivos Urbanos na 

sede do Concelho de Leiria 

Face à implementação destes novos circuitos, e para repor o equilíbrio financeiro do 

contrato de concessão, o MUNICÍPIO começou a pagar como contrapartida do 

serviço de transporte presado, a quantia anual de €285.336, acrescida de IVA à 

taxa legal em vigor, mas à qual seria deduzida a receita proveniente das tarifas 

cobradas mensalmente aos passageiros. 

Foi acordado naquela data entre as partes que estes novos circuitos seriam para 

manter pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, mediante acordo das 
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partes até ao limite máximo de dez anos, sendo que na presente data está em 

curso o período relativo à nona renovação, atingindo‐se o limite de renovações 

possíveis acordadas em 17.06.2015. 

Sucede, porém, que em 18.03.2009, o MUNICÍPIO e o CONCESSIONÁRIO 

procederam à revisão do Contrato Complementar ao Contrato de Concessão do 

Serviço Público de Transportes coletivos Urbanos na sede do Concelho de Leiria 

celebrado em 17.06.2005, por ocasião do aumento da frota do novo circuito de 

transportes públicos na cidade de Leiria de quatro para seis unidades, obrigando‐se 

o MUNICÍPIO a pagar ao CONCESSIONÁRIO a quantia anual de €446.832,79, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à qual seria deduzida a receita proveniente 

das tarifas cobradas mensalmente aos passageiros. 

Em 2012 e 2013, respetivamente, no âmbito do Contrato Complementar ao 

Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes Coletivos Urbanos na 

sede do Concelho de Leiria, (revisto 18.03.2009), o MUNICÍPIO pagou ao 

CONCESSIONÁRIO as quantias de €184.366,14 e €183.389,33 (com IVA 

incluído); 

É do interesse público municipal e do interesse dos ora outorgantes, que o 

MUNICÍPIO não partilhe o risco de exploração dos referidos circuitos (como 

acontece atualmente), bem como de quaisquer outros, convencionando‐se entre os 

outorgantes que a contraprestação anual a pagar pelo MUNICÍPIO, após a entrada 

em vigor desta 2.ª revisão ao contrato complementar seja sempre 

constante e igual durante o prazo da concessão, no montante de 

€112.000,00 (cento e doze mil euros), acrescida de IVA, à taxa legal em 

vigor, a qual se cifra na presente data em 6%. 

Nesta 2.ª revisão ao contrato complementar, tanto o MUNICÍPIO como o 

CONCESSIONÁRIO, pretendem introduzir um conjunto de ajustamentos ao serviço 

concessionado, alterando o número de circuitos, os seus trajetos e horários, de 

forma a responder às atuais necessidades de mobilidade urbana da cidade de Leiria 

(os circuitos Mob.tour, U.Mob, Mobilis 1 e Mobilis 2 serão o objeto deste 

contrato complementar). 

O público‐alvo do serviço de transportes tem uma imagem positiva dos circuitos 

designados por MOBILIS, pelo que é intenção do MUNICÍPIO e do ADJUDICATÁRIO 

estender esta imagem à restante rede urbana de transportes, passando todos os 

circuitos a denominarem‐se por este nome (MOBILIS), [(i) Mob.tour ‐ circuito 

turístico; (ii) U.Mob ‐ Circular (cidade ‐ Campus 2/IPL); (iii) Mobilis 1 (circular 

sentido Estação); (iv) Mobilis 2 (circular sentido Hospital); (v) Mobilis 3 (Gândara 
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dos Olivais (Ponte da Pedra) ‐  Telheiro); (vi) Mobilis 4 (Leiria ‐ Andrinos); (vii) 

Mobilis 5 (Leiria ‐ Pinheiros); (viii) Mobilis 6 (Leiria ‐ Parceiros (Azoia); (ix) Mobilis 7 

(Leiria ‐ Pousos); x) Mobilis 8 (Leiria ‐ Cortes)]. 

 

11. ACLARAMENTO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E RUI, JOAQUIM E ACÁCIO 

VIVA, EM 29/05/2002 - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Enquadramento e objetivos essenciais da presente deliberação:  

O Município de Leiria celebrou um contrato promessa de compra e venda com Rui 

Vieira Pereira Viva, Joaquim Vieira Pereira Viva, Acácio Vieira Pereira Viva e Emília 

Vieira, em 29/05/2002, proprietários de terrenos necessários para as obras de 

remodelação do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, seus acessos e 

estacionamento. 

Desde a data da sua assinatura, as obrigações assumidas no contrato sofreram 

diversas vicissitudes, fruto do decurso do tempo e do cumprimento parcial das 

obrigações prometidas, que, contudo, nunca foram formalizadas. 

Atualmente existem obrigações já cumpridas e outras ultrapassadas, que são 

facilmente visíveis no anexo II da deliberação, onde foi efetuada uma análise do 

clausulado cumprido, incumprido e necessárias atualizações do contrato promessa 

de compra e venda, que deu lugar ao aclaramento que constitui o objeto da 

deliberação aprovada pela Câmara Municipal, em 17 de junho de 2014, ora 

colocada à ponderação e decisão da Assembleia Municipal. 

Com esta deliberação pretende-se fechar um processo de elevado grau de 

complexidade que se arrasta há mais de 12 anos, honrando, assim, as obrigações 

assumidas pelo Município de Leiria. 

Este aclaramento do contrato promessa de compra e venda outorgado entre o 

Município de Leiria e Rui Vieira Pereira Viva, Joaquim Vieira Pereira Viva, Acácio 

Vieira Pereira Viva e Emília Vieira, em 29/05/2002, permite-nos dizer, 

nomeadamente: 

a) Que os três promitentes vendedores (no caso do Senhor Rui Vieira Pereira Viva, 

os seus herdeiros, uma vez que este, entretanto, faleceu) venderão ao Município de 

Leiria um prédio rústico [composto por terra de vinha e árvores de fruto, com área 

de 10.290,40 m2, sito na Quinta do Cabeço, da extinta freguesia de Leiria, agora 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2713 e descrito na 1.ª 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2894, da freguesia de Leiria] 
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pelo preço total de €404.111,38, que será pago após a celebração de escritura 

de compra e venda; 

b) Que este valor diminui em €114.189,00 em relação ao contrato de promessa 

de compra e venda inicial, uma vez que foi utilizada uma área inferior à 

inicialmente prevista; 

c) Que o valor de €404.111,38 foi calculado com base em dois preços distintos, a 

saber: €94,27 m2 para o terreno edificável e €32,42 m2 para o terreno de 

equipamento;  

d) O outorgante Acácio Viva aceita que, em vez da construção das duas moradias 

geminadas com cave, previstas no artigo 13.º do contrato promessa de compra e 

venda outorgado assinado em 29/05/2002, lhe seja entregue o valor de 

€222.845,00, correspondente ao valor orçamentado pelo Município em 

14/10/2011 para a sua construção, para o ressarcir da sua quota-parte no prédio 

urbano inscrito na matriz respetiva sob o artigo 789.º (ver cláusula 2.ª), agora 

artigo 1536, por força da extinção da freguesia de Leiria, valor ainda não pago; 

f) O aludido contrato promessa prevê várias permutas de terrenos entre as partes, 

mas que não envolvem pagamentos em dinheiro; 

g) Ao longo dos anos as partes envolvidas já cumpriram muitos compromissos 

constantes do contrato promessa, nomeadamente os referidos nas cláusulas 5.ª, 

8.ª, 9.ª, 11.ª, 11.ª-A e 20.ª (visíveis no anexo II da deliberação ora em análise) ; 

h) A formalização das escrituras e dos pagamentos referidos nas alíneas a) e d) que 

antecedem estão dependentes da obtenção de visto prévio junto do Tribunal de 

Contas, tendo em conta que os valores da despesa envolvidos são superiores a 

€350.000,00; 

i) No ano de 2003 o aludido contrato promessa foi submetido a visto prévio do 

Tribunal de Contas, contudo o visto não foi obtido, uma vez que o Município não 

enviou as informações e esclarecimentos ao tempo solicitados pelo aludido 

Tribunal. 

 

12. ALTERAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO MUNICIPAL DE MACEIRA - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Com esta deliberação pretende-se alterar o Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências para a Gestão e Manutenção do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Maceira, aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30 

de abril de 2014, por proposta da Câmara Municipal através da sua deliberação de 
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18 de março de 2014. Esta alteração visa dar uma nova redação às cláusulas 12.ª, 

13.ª e 15.ª do referido Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, (o que é permitido pelos n.ºs 1 e 2 da Cláusula 26.ª), pelas 

seguintes razões: 

a) O Contrato Interadministrativo aprovado em 30 de abril de 2014 prevê no n.º 2 

da sua Cláusula 15.ª (Recursos Humanos e Modo de Afetação) que o Município de 

Leiria afete dois trabalhadores municipais com a categoria de assistentes 

operacionais necessários à gestão do Pavilhão e à execução do presente contrato, 

responsabilizando‐se pelo cumprimento de todas as obrigações relativas a estes 

trabalhadores, designadamente a sua aptidão profissional e a sua disciplina, 

incluindo todos os encargos sociais e descontos estabelecidos na legislação em 

vigor aplicável; 

b) Porém, uma das funcionárias afetas ao Pavilhão Desportivo Municipal de 

Maceira, Maria Luisa Livramento Silva Tereso Ferreira, encontra-se aposentada 

desde o dia 1 de maio de 2014, não sendo possível afetar outro trabalhador do 

Município para assegurar estas tarefas; 

c) Nos recursos financeiros destinados à execução deste contrato de delegação de 

competências, no valor anual de €17.642,80 (dezassete mil seiscentos e quarenta e 

dois euros e oitenta cêntimos), estavam deduzidos os custos mensais com as 2 

assistentes operacionais necessárias ao normal funcionamento da instalação; 

d) Ao mapa de valores constante do anexo II, que faz parte integrante do aludido 

Contrato Interadministrativo, deve ser acrescido um valor mensal de €716,86, 

referente aos encargos relativos a um trabalhador municipal não afeto ao Pavilhão, 

pelos motivos acima mencionados, com efeitos a 1 de maio de 2014.  

 

13. REVISÃO DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS, PARA A 

CEDÊNCIA DA GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA - Apreciação, 

discussão e votação; 

Retirado da Ordem do Dia. 

 

14. REVISÃO DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS, PARA A 
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CEDÊNCIA DA GESTÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

E PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA - Apreciação, discussão e votação; 

Retirado da Ordem do Dia. 

 

15. APOIOS/AUXÍLIOS NÃO FINANCEIROS ÀS FREGUESIAS – Para 

conhecimento; 

Resumo: Na sessão ordinária de Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2014,  

foi aprovada uma proposta da Câmara Municipal (que esta havia deliberado em 4 

de fevereiro de 2014) que autorizou, face à necessidade de tomar decisões em 

tempo útil e de defesa dos interesses próprios das populações, que fossem 

concedidos apoios/auxílios às Freguesias do Concelho no que toca à cedência 

temporária ou definitiva de equipamentos, de materiais, de bens e serviços, tendo 

para o efeito concedido competência ao Senhor Vereador Lino Pereira para 

promover a instrução dos processos e proferir os respetivos despachos.  

Porém, essa autorização impôs que fosse enviado à Assembleia Municipal para 

conhecimento, nas suas sessões de junho e novembro/dezembro, um relatório com 

todos os apoios/auxílios concedidos, por Freguesia, nos meses anteriores, devendo 

constar do mesmo, informação como, a Freguesia beneficiária, os apoios 

concedidos, o valor atribuído a esses apoios, a data do despacho, etc. 

Ora, o objetivo deste ponto é dar conhecimento à Assembleia Municipal dos apoios 

concedidos pelo Senhor Vereador Lino Pereira no período de março a maio do 

corrente ano, ao abrigo da aludida autorização da Assembleia Municipal de Leiria, 

sendo que os mesmos se encontram especificados no Anexo à deliberação da 

Câmara Municipal, de 3 de junho de 2014, ora em análise. Não carece de votação. 

 

16. APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS MARRAZES E BAROSA SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE MARRAZES - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A partir da época desportiva 2012/2013 foi definido um novo modelo de 

gestão para os Pavilhões Desportivos Municipais, sendo entendimento do Município 

de Leiria que a gestão de alguns dos equipamentos desportivos municipais ficaria 

melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude de se acharem mais 

perto das populações e, por isso, melhor conhecedoras das necessidades destas, 

permitindo‐lhes, assim, rentabilizar os meios e desempenhar com maior celeridade 

e eficácia as competências relacionadas com esse objeto, designadamente através 
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da celebração de Protocolos de Delegação de Competências para a gestão dos 

Pavilhões Desportivos Municipais, com efeitos a 1 de novembro de 2012. 

Esta política prosseguiu na época desportiva 2013/2014, passando, apenas, a ser 

celebrados Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, por força 

da imposição legal decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em substituição dos Protocolos de Delegação de Competências. 

No âmbito desses Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, o 

Município de Leiria reserva‐se no direito de utilizar os Pavilhões Desportivos 

Municipais, ou ceder a entidades por ele indicadas, durante a vigência dos referidos 

Contratos, em horários devidamente estabelecidos, habitualmente atribuídas para a 

prática desportiva regular, treinos e jogos, dos Clubes e Associações do concelho, 

disponibilizando para o efeito, às freguesias um montante financeiro destinado à 

execução dos referidos contratos ao nível da sua gestão e manutenção. 

Porém, no caso do Pavilhão Desportivo de Marrazes, uma vez que este é 

propriedade da atual União de Freguesias de Marrazes e Barosa, não houve, nem 

podia haver, qualquer Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, 

Ficando a gestão do mesmo a cargo Freguesia proprietária. 

No entanto, o Pavilhão Desportivo de Marrazes continua a ser utilizado pelo 

Município de Leiria para os mesmos fins que os restantes 9 Pavilhões, ou seja, a 

dinamização/fomento da prática desportiva das populações, desde a época 

desportiva 2012/2013, sendo incluído no processo de atribuição de espaços 

desportivos regulares aos Clubes e Associações do Concelho, através do 

desenvolvimento de um procedimento de aquisição de serviços, nomeadamente 

para a locação de horas de utilização, apenas com início a 1 de outubro de 2013. 

Considerando, ainda, que ficou sem compensação por parte do Município de Leiria 

toda a utilização desta infraestrutura, durante o período de 1 de novembro de 2012 

e 30 de junho de 2013, num total de cerca de 1.382 horas cedidas pela União de 

Freguesias de Marrazes e Barosa, esta deliberação tem em vista a atribuição 

de um apoio à referida União de Freguesias como compensação pela 

utilização da infraestrutura solicitada pelo Município de Leiria durante esse 

período [entre 1 de novembro de 2012 e 30 de junho de 2013] calculando‐se um 

montante de €20.730,00, correspondente a um valor de €15,00/hora, 

equivalente à verba paga às restantes Freguesias no decorrer do mesmo 

período. 
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17. APOIO ÀS FREGUESIAS PARA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA 

ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS SUAS POPULAÇÕES - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é apoiar a promoção e salvaguarda dos 

interesses das populações das Freguesias do Concelho, num tempo em que as 

Freguesias atravessam dificuldades acrescidas na prossecução das suas atribuições, 

derivadas de recentes alterações legislativas, especialmente das seguintes: 

a) A agregação de freguesias estabelecida na Lei n.º 11‐A/2013, de 28 de janeiro, e 

implementada aquando das últimas eleições autárquicas realizadas a 29 de 

setembro de 2013, criou novos problemas e implicações nos serviços a prestar às 

populações; 

b) No caso do Município de Leiria, das 29 Freguesias existentes anteriormente, 

resultaram 9 Freguesias e 9 Uniões das Freguesias, o que corresponde a uma 

diminuição de 11 Freguesias; 

c) Esta diminuição do número de Freguesias gerou responsabilidades acrescidas às 

9 Uniões de Freguesias criadas, nomeadamente, com o aumento da área territorial 

e da população a servir; 

d) Com a publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram 

atribuídas às Freguesias e às Uniões das Freguesias mais atribuições e aos 

seus órgãos e eleitos um maior número de competências e foi conferida aos 

municípios uma atribuição de promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as freguesias. 

e) Estas transformações legislativas exigem às freguesias uma maior estrutura de 

trabalho, de recursos humanos e de organização interna capaz de responder 

cabalmente aos interesses próprios das populações, que reclamam uma atuação 

rápida, imediata e de proximidade, para atacar e resolver, desde logo, os 

problemas mais prementes que as atingem; 

f) Os apoios propostos através da presente deliberação, constitui o contributo 

possível do Município de Leiria, de momento, para que as 18 Freguesias e Uniões 

de Freguesia do seu Concelho criem melhores condições de funcionamento no 

sentido de responder o melhor possível aos interesses próprios das populações, que 

reclamam uma atuação rápida, imediata e de proximidade.  

 

18. APOIO À FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - Apreciação, discussão e 

votação; 



                Município de Leiria 
                     Assembleia Municipal 
 
     

15 
 

Resumo:  Todos os anos o Município de Leiria leva a efeito um plano de 

pavimentações, obras de alterações e beneficiação de diversos arruamentos no 

Concelho de Leiria. 

Para o corrente ano esse plano de intervenção terá uma despesa prevista de 

€1.849.815,00 € + IVA, para o conjunto das 18 Freguesias do Município. 

Este montante foi repartido pelas Freguesias do Concelho proporcionalmente, com 

base nas percentagens constantes no Fundo de Financiamento das Freguesias 

(FFF). 

Com base nessa forma distributiva, a Freguesia de Regueira de Pontes teria direito 

a que fosse investido no seu território trabalhos de beneficiação de diversos 

arruamentos no valor de €46.671,00. 

No entanto, a Junta de Freguesia de Regueira de Pontes solicitou à Câmara 

Municipal que não executasse este ano as obras de beneficiação em diversos 

arruamentos sitos na Freguesia, no valor de €46.671,00, e em troca, o Município 

de Leiria lhe concedesse um apoio financeiro de valor equivalente, a fim de permitir 

que a Freguesia de Regueira de Pontes solvesse compromissos anteriormente 

assumidos com a realização de obras em arruamentos e caminhos, que eram 

estritamente necessárias e vão ao encontro das necessidades mais prementes das 

populações da Freguesia. 

Em face este pedido e tendo em conta os objetivos visados pelo mesmo, e, 

considerando ainda, que um investimento efetuado na Freguesia é, também, um 

investimento efetuado no Concelho, a Câmara Municipal propõe à Assembleia 

Municipal de Leiria que, no uso da competência prevista na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º do mesmo diploma legal, aprove a atribuição do apoio financeiro no 

valor que €46.671,00 à Freguesia de Regueira de Pontes, nas condições constantes 

da deliberação. 

 

19. APOIO À FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES. COMEMORAÇÕES DOS 

300 ANOS DE ELEVAÇÃO A FREGUESIA - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A Freguesia de Regueira de Pontes comemora este ano 300 anos de 

elevação a freguesia, com a realização e diversas atividades culturais, religiosas e 

recreativas. Reconhecendo a importância das comemorações dos 300 anos de 

elevação a freguesia, o Município de Leiria não podia deixar de se associar à 

Freguesia de Regueira de Pontes na comemoração deste evento. 

Assim, propõe-se à Assembleia Municipal de Leiria que, no uso da competência 

prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, que aprove a atribuição do apoio financeiro no valor que €1.500,00, à 

Freguesia de Regueira de Pontes, nas seguintes condições: 

a) Este apoio só pode ser utilizado para o pagamento de despesas associadas às 

comemorações dos 300 anos de elevação a freguesia; 

b) O apoio financeiro será pago de uma só vez, ou faseadamente, em função da 

apresentação por parte da Freguesia dos documentos comprovativos da realização 

da despesa; 

c) O pagamento referido no número anterior está dependente, ainda, da 

apresentação por parte da Freguesia de Regueira de Pontes dos demais 

documentos previstos na Norma de Controlo Interno (NCI) do Município de Leiria. 

 

20. [Fora da ordem de trabalhos] PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LEIRIA E A EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, SA. - Apreciação, 

discussão e votação. 

Resumo: O Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 222/98 

de 17 de julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 98/99 de 

26 de Julho e pelo Decreto‐Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto prevê, no artigo 13.º, 

que as estradas não incluídas neste Plano integrarão as redes municipais mediante 

protocolos a celebrar entre os municípios diretamente interessados e a EP ‐ 

Estradas de Portugal, S.A. 

De acordo com o aditamento promovido às bases da concessão da rede rodoviária 

nacional, através do Decreto‐Lei n.º 110/2009 de 18 de maio, a EP deve celebrar 

protocolos de transferência para a tutela das respetivas autarquias de todas as vias 

que, no PRN2000, deixaram de integrar a rede rodoviária nacional, tal como ali 

definida e que a EP mantinha sob a sua jurisdição 

A EP é proprietária de um prédio urbano sito junto da EN109, no lugar de Sapão, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, com uma área total de 27.149 m2, que 

se encontra ocupado pelo Comando da GNR de Leiria, desde 2011. 

O imóvel serve de apoio às Brigadas de Intervenção da EP, com espaço reservado 

para depósito de materiais. 

O Município de Leiria manifestou disponibilidade para receber um conjunto de 

estradas que não integram o Plano Rodoviário Nacional, exigindo em 

contrapartida a cedência gratuita do imóvel da EP acima identificado, com 

uma área total de 27.149 m2, que se encontra ocupado pelo Comando da GNR 

de Leiria, desde 2011, pelo facto de alguns dos troços de estradas nacionais 

a receber não se encontrarem devidamente reparados. 
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Para constar e devidos efeitos legais se passou o presente edital, que vai ser 

afixado nos locais de estilo.  

Leiria, 11 de junho de 2014. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

José Manuel Silva 

 


