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EDITAL N.º 7/2014 

 

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 19 de setembro 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. Este assunto não 

carece de votação. 

 

2. INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA SEMESTRAL PRESTADA PELO 

AUDITOR EXTERNO NOS TERMOS DA ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ARTIGO 77.º 

DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO - Apreciação. 

Resumo: Cabe ao Auditor Externo do Município de Leiria, responsável pela 

certificação legal de contas, semestralmente, nos termos da alínea d) do n.º 2 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, emitir um relatório sobre a 

situação económica e financeira do Município e remetê-lo aos órgãos executivo e 

deliberativo. Este assunto não carece de votação. 

 

3. XXVII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO. 2.ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A presente revisão ao orçamento apenas tem como objetivo dotar, para 

os anos de 2016 e 2017, a rubrica 2007|I|188, relativa à Variante Bairro do 

Jericó/Capuchos (Leiria), de forma a adequar o Plano Plurianual de Investimento às 

condições de pagamento do contrato de aquisição, por via do direito privado, da 

parcela n.º 5 para a Construção da Variante dos Capuchos. Este assunto carece de 

votação. 
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4. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2014, NOS TERMOS DO PONTO 8.3.1. 

DO POCAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO  ‐ 

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. O saldo da gerência de 2013 dos 

SMAS atingiu o valor de €2.611.582,91. Esta deliberação tem por objetivo 

incorporar este saldo orçamental no Orçamento dos SMAS de 2014, em 

cumprimento do POCAL, o que é feito através da I Revisão ao Orçamento da 

Receita com inscrições/reforços e diminuições/anulações da receita no montante de 

€2.611.582,91. Isto significa que estamos cumprir uma obrigação legal sem, 

contudo empolar o Orçamento aprovado, o que é conseguido uma vez que, com a 

presente proposta de Revisão Orçamental a dotação corrigida do orçamento para 

2014 não será alterada, dado que a introdução do saldo da gerência no orçamento 

da receita, no valor de €2.611.582,91, na rubrica 16 01 01 – Saldo da Gerência 

Anterior – Saldo Orçamental – Na Posse do Serviço, terá como contrapartida a 

diminuição, no mesmo montante, na rubrica 10 08 01 – Transferências de Capital – 

Famílias – Famílias. Este assunto carece de votação. 

 

5. FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE OS IMÓVEIS 

(IMI) PARA 2015 - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, [Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais], 

constitui receita municipal o produto da cobrança do imposto municipal sobre 

imóveis (IMI).  

Nos termos do artigo 112º do Código do IMI as taxas do imposto municipal são as 

seguintes: 

i) Prédios rústicos: 0,8% (receita das Freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 23.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro); 

ii) Prédios urbanos - de 0,3 % a 0,5 % (Redação da Lei n.º 83-C/2013 - 31/12). 

A Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 

para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deve remeter uma proposta à Assembleia 

Municipal para fixação do valor anual da taxa de IMI para os prédios urbanos. 
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Dando cumprimento a estas obrigações legais a Câmara Municipal de Leiria 

submete a aprovação da Assembleia Municipal a fixação das seguintes Taxas de IMI 

a cobrar durante o ano de 2015: 

1 - Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 

112.º do CIMI, na redação da Lei n.º 83-C/2013, de 30/12] – 0,375% 

2 - Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada como Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), conforme delimitação publicada no Diário da República, 

2.ª série, de 14 de fevereiro, Aviso n.º 2282/2013, minoração para a zona 

identificada Área 1 no mapa em anexo e que faz parte integrante da presente 

deliberação, nos termos do n.º 6 do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI (incentivo à 

reabilitação urbana e combate à desertificação na área delimitada): 

 2.1) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efetiva de 0,30%. 

3) Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada como Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), conforme delimitação publicada no Diário da República, 

2.ª série, de 14 de fevereiro, Aviso n.º 2282/2013, minoração para a zona 

identificada Área 2 no mapa em anexo e que faz parte integrante da presente 

deliberação, nos termos do n.º 6 do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI (incentivo à 

reabilitação urbana e combate à desertificação na área delimitada): 

 3.1) 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efetiva de 0,338%. 

4) Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), conforme delimitação publicada no Diário da República, 

2.ª série, de 14 de fevereiro, Aviso n.º 2282/2013, majoração (desincentivo à 

falta de reabilitação e não utilização dos prédios da área delimitada): 

4.1) De 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 

8 do artigo 112.º do CIMI; 

4.2) Para o triplo, dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 

112.º. do CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12. Este 

assunto carece de votação.  

 

6. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS – 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 2014 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO – Apreciação, discussão e votação; 
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Resumo: Com a presente deliberação pretende-se que a Assembleia Municipal de 

Leiria emita uma autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pelos SMAS Leiria no ano em curso, nos casos seguintes: 

a) Que resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano;  

b) Quando os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. 

Este pedido de autorização resulta de obrigações legais, nomeadamente no 

disposto pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que determina 

que a abertura de procedimentos relativos a despesas que deem lugar a encargos 

orçamentais em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação 

com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações 

com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 

Municipal, e pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 

de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. Na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Novembro/Dezembro os SMAS darão 

conhecimento à Assembleia Municipal da listagem com os compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida. Este assunto carece 

de votação. 

 

7. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS - Apreciação, discussão e votação; 

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 
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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. Este assunto não carece de votação.  

 

8. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

LEIRISPORT - DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M. | RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

– REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, no dia de 28/02/2014, 

autorizar a abertura de procedimentos concursais com vista ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à prossecução das atividades a internalizar no âmbito do 

processo de dissolução da Leirisport. 

 Acontece que posteriormente, na sequência de pareceres obtidos junto de 

especialistas que sustentaram a legalidade da solução, foi decidido, no âmbito do 

processo de dissolução e extinção da Leirisport, assumir, com efeitos a 01.08.2014, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 285.º do Código do Trabalho [estabelece 

que “Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa (…) 

transmitem-se para o adquirente a posição do empregador nos contratos de 

trabalho dos respetivos trabalhadores (…)”] que os contratos de trabalho dos 17 

trabalhadores daquela entidade empresarial transitaram para o Município de Leiria. 

Tendo sido encontrada esta solução, em que os contratos de trabalho dos 

trabalhadores da Leirisport no ativo, na data de dissolução, transitaram para o 

Município de Leiria, deixou de ser necessário lançar os procedimentos concursais 

tendo em vista o recrutamento de trabalhadores para a execução das atividades a 

internalizar no âmbito do processo de dissolução e extinção da empresa. Este 

assunto carece de votação. 

 

9. EDIFÍCIOS DEVOLUTOS E DEGRADADOS - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Através da proposta de deliberação constante do ponto 5 desta Ordem do 

Dia [fixação das taxas do imposto municipal sobre os imóveis (IMI) para 2015] foi 

prevista a minoração de taxas do IMI para a área territorial definida pelo 

perímetro da zona declarada como Área de Reabilitação Urbana (ARU), com o 

objetivo de incentivar à reabilitação urbana e combater a desertificação nas áreas 
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delimitadas, bem como a majoração de taxas do IMI para a área territorial 

definida pelo perímetro da zona declarada como Área de Reabilitação Urbana 

(ARU), com o objetivo de desincentivar a falta de reabilitação urbana e a não 

utilização ou abandono dos prédios da área delimitada. 

Assim, o objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a 

lista de edifícios devolutos e degradados que serão objeto dessa majoração. Este 

assunto carece de votação. 

 

10. AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DAS PARCELAS DE 

TERRENO DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DA “VARIANTE DOS CAPUCHOS” - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A deliberação tem como principais objetivos: 

Considerando que a Câmara Municipal deliberou: 

Retificar a deliberação de 18 de março de 2014 (DLB n.º 0334/14), na parte 

relativa à previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação da 

parcela n.º 2, por ter sido detetado, em tempo oportuno, um lapso no relatório de 

avaliação. Assim, a previsão dos encargos a suportar foi corrigido de €221.364,99 

para €268.259,52; 

b) Revogar as deliberações tomadas pela Câmara Municipal em suas reuniões de 27 

de maio de 2014 e de 15 de julho de 2014, relativa à aquisição por via do direito 

privado das parcelas de terreno n.º 1, 2, 3, 4, 5 e 6, substituindo-as pela presente; 

c) Adquirir, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Código das 

Expropriações, por via do direito privado, as parcelas n.º 1, 2, 3, 4 e 6, pelos 

valores constantes dos laudos de avaliação do perito da lista oficial, conforme 

consta da tabela abaixo, e nas condições fixadas nas minutas de contrato promessa 

de compra e venda a elas relativas, e solicitar, para o efeito, à Assembleia 

Municipal a competente autorização, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 

do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e a aprovação 

daquelas minutas; 

d) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para adquirir, nos termos do 

disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a parcela n.º 5 (composta por 8 lotes), pelo valor apresentado pela 

proprietária na sua contraposta, conforme consta da tabela abaixo, e a aprovação 

da minuta do respetivo contrato-promessa; 
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e) Considerar o protocolo celebrado em 19 de maio de 2014 com a proprietária das 

parcelas 7, 8 e 9, cuja minuta foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 18 

de março de 2014; 

f) Solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia para a realização da 

despesa em mais do que um ano económico, nos termos do disposto nos n.º 1 e 

n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por força 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), no que diz respeito à parcela n.º 

5.  

Torna-se necessário que a Assembleia Municipal delibere votar sobre os seguintes 

assuntos: 

Autorizar, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal a adquirir, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Código das Expropriações, por via do direito 

privado, as parcelas n.º 1, 2, 3, 4 e 6, pelos valores constantes dos laudos de 

avaliação do perito da lista oficial, conforme consta da tabela abaixo, e nas 

condições fixadas nas minutas de contrato promessa de compra e venda a elas 

relativas,  

Aprovar as minutas dos contratos- promessa de compra e venda relativos às as 

parcelas n.º 1, 2, 3, 4 e 6; 

Autorizar, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal a adquirir a parcela n.º 5 

(composta por 8 lotes), pelo valor apresentado pela proprietária na sua 

contraposta, conforme consta da tabela abaixo, e  

Aprovar a minutas do contrato-promessa de compra e venda relativo à as parcela 

n.º 5; 

Dar autorização prévia, nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea 

c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA), para a realização da despesa em mais do que um 

ano económico, no que diz respeito à parcela n.º 5. 

 

11. AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 740 M2 DO PRÉDIO 

RÚSTICO SITO EM ENGENHO - OLHALVAS, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
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LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES, INSCRITO NA MATRIZ SOB O N.º 

10980 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE LEIRIA 

SOB O N.º 2658 - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Pretende-se que a Assembleia Municipal aprove a afetação ao domínio 

público municipal de 740 m2 a retirar do prédio rústico [do qual o Município de 

Leiria é comproprietário de 13/24 avos, o Senhor Abílio de Jesus da Silva é 

comproprietário na proporção de 9/24 avos e os Senhores Jaime Pedro da Costa 

Manso e José Pedro da Costa Manso são comproprietários de 2/24 avos] sito em 

Engenho - Olhalvas, da União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 

inscrito na matriz sob o n.º 10980 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o n.º 2658, conforme acordado entre todas as partes em Contrato de 

Transação e Promessa de Destaque e de Divisão de Coisa Comum assinado em 23 

de junho de 2014. Este assunto carece de votação. 

 

12. TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - ALTERAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é adaptar as taxas municipais dos espaços 

de venda reservados para a atividade de comércio a retalho não sedentária, 

exercida por feirantes e vendedores ambulantes no Município de Leiria - que são 

atribuídos por um período de 4 anos - a uma nova realidade de ocupação e gestão 

dos espaços/infraestruturas, que exige que esses lugares sejam atribuídos por 

períodos de 12 meses. 

Como as taxas previstas nas alíneas 1.1 e 1.2 do número 1 do artigo 86.º da 

Tabela de Taxas do Município de Leiria foram criadas para períodos de 4 anos, é 

necessário modificá-las de modo a que passem a ter como referência de medida o 

metro quadrado por ano (período de 12 meses), e assim, serem fixadas em um 

quarto do valor que se encontra em vigor. 

Uma vez que as novas taxas serão o quociente da divisão das atuais taxas pelo 

divisor quatro, a presente alteração à Tabela de Taxas não está sujeita a consulta 

pública e ou audiência dos interessados nem carece de novo estudo 

económico‐financeiro. Este assunto carece de votação. 

 

13. REGULAMENTOS: 

13.1 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 

DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - Apreciação, discussão e votação; 
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Resumo: O objetivo da presente deliberação é adequar o Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Leiria ao Decreto‐Lei n.º 266‐B/2012, que estabelece o 

regime de determinação do nível de conservação dos imóveis dos prédios urbanos 

ou frações autónomas, arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de 

arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado. 

Para o efeito, é proposta a aprovação das seguintes taxas: 

a) 1 unidade de conta processual (UC), calculada nos termos do n.º 2 do artigo 5.º 

Regulamento das Custas Processuais, pela determinação do nível de conservação; 

b) 0,5 unidade de conta processual (UC), calculada nos termos do n.º 2 do artigo 

5.º Regulamento das Custas Processuais, pela definição das obras necessárias para 

a obtenção de nível de conservação superior; 

c) Redução das taxas previstas nas alíneas anteriores a um quarto, quando se trate 

de trate de várias unidades de um mesmo edifício, para cada unidade adicional à 

primeira.  

É proposta, ainda, a alteração do artigo 35.º do Anexo ao Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Leiria, uma vez que nele vão ser incluídas as referidas taxas. 

Esta alteração ao Anexo ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria, 

não necessita de ficar sujeita a discussão e apreciação públicas, nem necessita de 

estudo económico-financeiro, em virtude dos valores das taxas serem os fixados 

por lei (Decreto‐Lei n.º 266‐B/2012) 

Nota: Atualmente 1 unidade de conta processual (UC) tem o valor de €102,00 (a 

última atualização da UC ocorreu em 2010). Este assunto carece de votação. 

 

13.2 ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA VIVERACTIVO - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Por deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião 

de 1999.09.29, foi aprovado o “Programa Viver Activo em Leiria”, cuja gestão ficou 

a cargo da Leirisport.  

Em 19 de fevereiro de 2013 o “Regulamento do Programa Viver Activo” foi alterado 

de forma a permitir que, a partir do dia 1 de março de 2013, o programa passasse 

a ser gerido pelo Município de Leiria em virtude do processo de internalização da 

atividade da Leirisport, E.M., na Câmara Municipal de Leiria.  

Passado algum tempo e dada a experiência entretanto adquirida, verificou-se que e 

regulamento apresenta algumas omissões e inexatidões relativamente a alguns 

procedimentos e preços cobrados que ainda decorrem da gestão deste Programa no 
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âmbito da Leirisport, E.M., condições às quais os utentes estão familiarizados e é 

imprescindível repor, bem como resultantes de alguns ajustamentos legais. 

Assim, são propostas as seguintes alterações ao “Regulamento do Programa 

Viveractivo”: 

a) Ao artigo 9.º (Atividades); 

b) Ao artigo 11.º (Inscrição e renovação); 

c) Ao artigo 13.º (Mensalidades); 

d) Ao artigo 15.º (Prazo de pagamento das mensalidades); 

e) Ao artigo 28.º (Entrada em vigor); 

f) Anexo I, Tabela de Preços do Programa VIVER ACTIVO; 

g) Anexo II, Redução das mensalidades (Artigo 14.º). 

Nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, estas alterações ao “Regulamento do Programa 

Viveractivo” carecem de aprovação da Assembleia Municipal. 

 

13.3 ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS INTERNOS DE UTILIZAÇÃO DO 

COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINA MUNICIPAL DE 

MACEIRA, PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA E RESPETIVAS 

TABELAS DE PREÇOS - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprove 

alterações aos Regulamentos Internos de Utilização do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, Piscina Municipal de Maceira, Piscina Municipal de Caranguejeira 

e respetivas tabelas de preços, aprovados em reunião de Câmara Municipal, de 19 

de fevereiro de 2013, no âmbito do processo de internalização da Leirisport, E.M.  

Apesar da celebração dos Contratos‐Programa Desenvolvimento Desportivo para a 

gestão do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e Piscina Municipal de 

Caranguejeira; e Piscina Municipal de Maceira, outorgados entre o Município de 

Leiria e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, a 1 de 

julho de 2013 e 1 de outubro de 2013, respetivamente, a entidade gestora está 

obrigada a cumprir com o Regulamento Interno de Utilização destas instalações.  

A experiência colhida dita, no entanto, a necessidade de serem corrigidas algumas 

omissões e inexatidões relativamente a alguns procedimentos e preços cobrados 

que ainda decorriam da gestão destas instalações desportivas pela extinta 

Leirisport, condições às quais os utentes estavam familiarizados e era 

imprescindível repor, em virtude de terem sido alteradas na reunião de Câmara de 

2013.09.10. Acresce, ainda, que é necessário alterar os aludidos Regulamentos 
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com o objetivo de alcançar o equilíbrio orçamental na gestão dos aludidos 

equipamentos. Alterações propostas:  

Regulamento Interno do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria: 

a) Artigo 33.º (Regras de utilização da sala de exercício); 

b) Anexo I, Tabela de Preços de utilização do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria (artigo 36.º); 

Regulamento Interno de Utilização da Piscina Municipal de Maceira e Regulamento 

Interno de Utilização da Piscina Municipal de Caranguejeira: 

a) Artigo 10º (Horário de utilização); 

b) No Anexo I, Tabela de Preços de utilização da Piscina Municipal de Maceira a 

que se refere o artigo 32.º, 

c) Anexo I, Tabela de Preços de utilização da Piscina Municipal de 

Caranguejeira a que se refere o artigo 32.º. 

Nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, estas alterações carecem de aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

13.4 REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE 

MONTE REAL - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Após a aprovação do Projeto de Regulamento de Cedência de Utilização 

do Cineteatro de Monte Real, na reunião ordinária da Câmara Municipal, de 

29.04.2014, foi o mesmo sujeito a apreciação pública com publicação em Diário da 

República (DR), em Edital, em jornais na área do Município e na sua página 

eletrónica. 

Não tendo sido apresentadas sugestões, foi o assunto presente novamente à 

Câmara Municipal, em 12.08.2014, sendo necessário que o mesmo seja analisado e 

aprovado pela Assembleia Municipal, conforme determina a legislação em vigor. 

O documento em causa pretende regulamentar a utilização do Cineteatro de Monte 

Real, aplicável às entidades a quem temporariamente seja cedida a sua utilização, 

competindo à Câmara Municipal, como entidade gestora do espaço, acautelar o 

cumprimento de direitos e obrigações aplicáveis aos cessionários. Este assunto 

carece de votação. 

 

14 APOIO ÀS FREGUESIAS PARA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA 

ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS SUAS POPULAÇÕES - 

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - Apreciação, discussão e votação; 
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Resumo: Com presente deliberação pretende-se corrigir os números de 

compromisso que por lapso foram indicados na anterior deliberação. Os números de 

compromisso indicados por lapso tinham sido estornados e deram origem a novos 

números de compromisso. 

Não existe qualquer alteração ao âmbito da deliberação, mormente, no valor dos 

apoios atribuídos, apenas se retifica os números de compromisso que estavam 

incorretos. Este assunto carece de votação. 

 

15 ASSINATURA DE PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO COM A CIDADE DE 

PENGLAI (REPÚBLICA POPULAR DA CHINA) - Apreciação, discussão e votação. 

 

Resumo: A deliberação tem por objetivo que a Assembleia Municipal de Leiria 

autorize a assinatura de Protocolo de geminação entre os Municípios de Leiria e de 

Penglai (República Popular da China), uma vez que, após contactos entre os 

mesmos, foram encontradas afinidades comuns que podem e devem ser 

desenvolvidas em benefício das duas autarquias e das respetivas populações. Este 

assunto carece de votação. 

 

Para constar e devidos efeitos legais se passou o presente edital, que vai ser 

afixado nos locais de estilo.  

Leiria, 05 de setembro de 2014. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

José Manuel Silva 

 


