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EDITAL N.º 9/2014 

 

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

público, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, de que no dia 5 de dezembro 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 do anexo I à 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.  PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015, OPÇÕES DO PLANO PARA 

2015/2018, MAPA DE PESSOAL E PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2015 DO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA – Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A proposta de Orçamento do Município de Leira para o ano de 2015 

apresenta €67.000.000,00 de receita e de despesa totais. A receita corrente é de 

€60.377.375,00, a receita de capital é de €5.872.625,00 e as outras receitas de € 

750.000,00. A despesa corrente é de €41.074.549,00 e a despesa de capital é de 

€25.925.451,00. 

A proposta das Grandes Opções do Plano 2015‐2018 apresenta uma despesa total 

prevista de €198.708.460,93, sendo €43.038.050,44 de despesa definida para o 

ano de 2015. 

A proposta de deliberação integra, ainda, um pedido para que a Assembleia 

Municipal de Leiria, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, emita autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pelo Município de Leiria, nos casos em que 

esses compromissos:  
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i. Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano; ou 

ii. 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. 

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora 

se propõe, só poderá fazer‐se quando, para além das condições previstas no 

número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 

8/12, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. Esta autorização impõe que seja enviado à Assembleia 

Municipal, para conhecimento, uma informação onde constem os compromissos 

plurianuais assumidos. 

Nos termos do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 28.º, conjugados com o n.º 4 do 

artigo 29.º, ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho (LTFP), o mapa de 

pessoal do Município de Leiria (e os perfis de competências que constituem o seu 

anexo) integra o Orçamento Municipal para 2015. 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto‐Lei n.º 50/98, de 

11 de março, alterado, o plano de frequência de ações de formação para 2015 

integra o plano de atividades (€22.410,00). 

A proposta de Orçamento para 2015 integra, ainda, nos termos do artigo 46.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, [Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais (RFALEI)], os seguintes documentos: 

a) O Relatório de Apresentação e Fundamentação da Proposta da Política 

Orçamental para 2015, que contém um articulado com as medidas para 

orientar a execução orçamental para 2015; 

b) Os Mapas Orçamentais relativos às receitas e às despesas, por natureza 

económica.  

Este assunto carece de votação. 

 

3. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015, OPÇÕES DO PLANO PARA 

2015/2018 E MAPA DE PESSOAL PARA 2015 DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA – Apreciação, 

discussão e votação; 

Resumo: A proposta de Orçamento para 2015 dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria apresenta €27.100.000,00 de receita e de despesa 

totais. A receita corrente é de €21.215.366,00, a receita de capital é de 
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€5.884.634,00. A despesa corrente é de €19.322.841,00 e a despesa de capital é 

de €7.777.159,00. 

A proposta do Plano Plurianual de Investimentos para 2015‐2018 apresenta uma 

despesa total prevista de €77.264.718,00, sendo €7.707.159,00 de despesa 

definida para o ano de 2015. 

A proposta de deliberação integra, ainda, a Proposta de Autorizações Relativas à 

Execução Orçamental, para que a Assembleia Municipal de Leiria, para os efeitos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, 

emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pelos SMAS de Leiria, nos casos em que esses compromissos: 

i. Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano; ou 

ii. 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. 

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora 

se propõe, só poderá fazer‐se quando, para além das condições previstas no 

número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 

8/12, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. Esta autorização impõe que seja enviado à Assembleia 

Municipal, para conhecimento, uma informação onde contem os compromissos 

plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. 

Nos termos do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 28.º, conjugados com o n.º 4 do 

artigo 29.º ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho (LTFP), o mapa de 

pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (e os perfis 

de competências que constituem o seu anexo) integra esta proposta de 

deliberação.  

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto‐Lei n.º 50/98, de 

11 de março, alterado, o plano de frequência de ações de formação para 2015 

integra a presente proposta de deliberação. 

Este assunto carece de votação. 

 

4. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2015 DO TEATRO JOSÉ 

LÚCIO DA SILVA – Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O Orçamento do Teatro José Lúcio da Silva (TJLS) para o ano de 2015 

apresenta um total de despesa de €835.684,62 e igual montante de receitas. 
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Esta proposta de deliberação é fundamentada com os seguintes documentos 

(anexos que integram a proposta): 

a) Plano anual e plurianual de Investimentos para o triénio 2015 a 2017; 

b) Orçamento anual de Exploração; 

c) Gastos com Pessoal para o triénio 2015 a 2017; 

d) Balanço previsional para o triénio 2015 a 2017; 

e) Demonstração de Resultados por natureza previsional para o triénio 2015 a 

2017; 

f) Parecer favorável do Revisor Oficial de Contas. 

Este assunto carece de votação. 

 

5. FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO IRS – IMPOSTO 

SOBRE OS RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES DE SUJEITOS 

PASSIVOS, COM DOMICÍLIO FISCAL NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA, PARA RENDIMENTOS DE 2015 - Apreciação, discussão 

e votação; 

Resumo: Uma das formas de repartição de recursos públicos entre o Estado e os 

Municípios, tendo em vista atingir os objetivos de equilíbrio financeiro horizontal e 

vertical, é uma participação variável que pode ir até 5% no IRS, dos Sujeitos 

Passivos cujo domicílio fiscal seja na circunscrição territorial do Município. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), a referida participação depende de deliberação, que deve 

ser comunicada pela Câmara Municipal à Autoridade Tributária (AT), até 31 de 

dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

O objetivo da presente deliberação é fixar em 5% a aludida participação no IRS dos 

Sujeitos Passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município de 

Leiria, por forma a evitar a penalização constante do n.º 3 do aludido artigo 26.º, 

que estabelece que a falta de comunicação ou a comunicação fora de prazo da 

referida participação variável no IRS equivale à falta de deliberação e à perda do 

direito à participação variável por parte dos Municípios. 

Este assunto carece de votação. 

 

6. FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo da presente proposta é propor à Assembleia Municipal de 

Leiria, nos termos do n.º 1 e n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
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setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais (RFALEI), a aprovação do lançamento de uma taxa de 

derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC) relativo ao ano de 2014, que corresponde à 

proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de Leiria por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território, para reforço da capacidade financeira do 

Município nas seguintes taxas (as taxas máximas são 1,5%): 

a) 1,25% para um volume de negócios até €150.000,00; 

b) 1,5% para um volume de negócios superior a €150.000,00. 

Este assunto carece de votação. 

 

7. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL DE IMÓVEL 

PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

(IMI) - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre o 

reconhecimento dos benefícios fiscais referentes a impostos municipais, no caso 

concreto, o IMI.  

Por sua vez, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), prevê, 

nos n.ºs 2, 3 e 9 do artigo 16.º, a possibilidade de a Assembleia Municipal (AM), 

sob proposta fundamentada da Câmara Municipal (CM), conceder isenções totais ou 

parciais relativamente a impostos e outros tributos próprios (n.º 2), por um período 

de cinco anos prorrogado por uma vez, por igual período (n.º 3), desde que exista 

lei a definir os termos e condições para a sua atribuição (n.º 9). 

Neste âmbito, o Código Fiscal do Investimento (atualmente o Decreto-Lei n.º 

162/2014, de 31 de outubro) prevê, expressamente, a possibilidade de 

reconhecimento deste benefício, nos casos de investimento em imóveis, às 

aquisições efetuadas em regime de locação financeira (vide artigo 18.º). 

A sociedade “Poço – Equipamentos Industriais, SA”, titular do NIPC 502669012, 

atualmente com sede em R. de Marrazes, Lote 32, Zicofa, União das Freguesias de 

Marrazes e Barosa, Concelho de Leiria, com o capital social de €362.500,00 

(trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos euros), requereu o reconhecimento 

do interesse municipal para a região do investimento realizado na aquisição, em 
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regime de locação financeira, de um prédio urbano constituído por pavilhão 

industrial, sito em R. Marrazes, Lote 32, Zona Industrial da Cova das Faias, União 

das Freguesias de Marrazes e Barosa. 

Alegou, para o efeito, o seguinte: 

a) Iniciou e concluiu as obras do imóvel em causa, destinado a uma unidade 

industrial a que foi atribuído o Alvará de Utilização n.º 240/2014, emitido pela 

CML em 01 de agosto de 2014, e que tem por objetivo a duplicação da 

capacidade de produção; 

b) Aumentou, em número de 20, os postos de trabalho da empresa entre os 

anos de 2012 e 2013; 

c) Investiu, entre 2012 e 2013, €6.700.000,00 com recurso a contrato de 

locação financeira e €6.500.000,00 em equipamento de produção, tendo 

recorrido ao Regime Fiscal de Apoio ao Investimento; 

d) Aumentou em €400.000,00 o valor das exportações entre 2012 e 2013; 

e) Alterou a sede social para a área do concelho de Leiria; 

f) Juntou, para instrução do pedido, os documentos necessários. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove o 

reconhecimento do interesse municipal para a região, do investimento realizado na 

aquisição, em regime de locação financeira, do prédio urbano acima indicado, de 

forma a que a requerente, sociedade “Poço – Equipamentos Industriais, SA”, possa 

beneficiar da isenção do pagamento do IMI nos termos legalmente prescritos, uma 

vez que, por força do n.º 9.º do artigo 16. º do RFALEI está vedado aos municípios 

o reconhecimento de benefícios fiscais não contemplados em norma que defina os 

termos e condições de atribuição, mas está-lhe, também, vedado, em nome do 

princípio da legalidade tributária, recusar o reconhecimento do benefício desde que 

cumpridos, pelo requerente, os pressupostos para utilização do benefício e 

apresentados os documentos necessários, o que aconteceu. 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do RFALEI, o Município está 

obrigado a quantificar o valor da despesa fiscal (valor da receita de imposto de que 

prescinde em razão de opções de política extrafiscal – v.g. fixação de empresas e 

indução à criação de emprego), o que no caso se demonstra da seguinte forma: 

Valor 
patrimonial 
tributário*

Taxa em 
vigor Valor/ano

Período 
da 

isenção 
(anos)

Despesa 
fiscal total Taxa Valor

1 2 3=1*2 4 5=3*4 6 7=5*6 8=5-7

4.403.390,00 0,375% 16.512,71 5 82.563,56 2,5% 2.064,09 80.499,47

* Valor consultado na caderneta predial urbana arquivada no processo 

Apuramento do imposto Encargos de cobrança 
(administração imposto)

Despesa 
fiscal líquida

EUROS

 

Este assunto carece de votação. 
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8.  CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E 

O TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria 

aprove a assunção do compromisso plurianual, resultante do presente Contrato-

Programa, nos termos do estabelecido pela alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso).  

O Contrato‐Programa resulta da necessidade de se dotar o Teatro José Lúcio da 

Silva dos meios financeiros indispensáveis à prossecução das competências que lhe 

foram transferidas pela Câmara Municipal de Leiria no que diz respeito à gestão do 

Teatro José Lúcio da Silva para o ano de 2015.  

Este assunto carece de votação. 

 

9. MODIFICAÇÃO AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - Apreciação, discussão 

e votação; 

Resumo: A modificação aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia para a conservação e manutenção de vias 

municipais justifica-se pelo facto da experiência entretanto colhida durante o seu 

primeiro ano de vigência, ter demonstrado às partes, ou seja, Município de Leiria e 

Freguesias do Concelho, que as verbas previstas no contrato inicial são insuficientes 

para executar, em boa e devida forma, todas as competências delegadas, pelo que 

as mesmas carecem de ser reforçadas, sendo também necessário avaliar e redefinir 

os critérios que estão na base da atribuição dos meios financeiros, que se 

encontram fundamentados através do estudo apresentado. 

A presente modificação da minuta ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia, para conservação e manutenção de vias 

municipais, incide nas suas cláusulas 5.ª e 6.ª constantes do CAPÍTULO II – Gestão 

e manutenção das vias municipais, cláusula 7.ª do CAPÍTULO III – Recursos 

Financeiros, patrimoniais e humanos e seus anexos. 

Os Contratos Interadministrativos celebrados têm por objeto a delegação de 

competência da Câmara Municipal de Leiria nas Freguesias, em matéria de 

manutenção, conservação e reparação das vias, bem como todos os elementos que 

as integram, pertencentes ao domínio público do Município de Leiria. Consideram-
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se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato, todas as que 

constam do cadastro municipal de vias. Excetuam-se as vias incluídas dentro do 

limite de intervenção da Câmara Municipal de Leiria e as vias assinaladas no Anexo 

B à presente modificação ao contrato e que dela passa a fazer parte integrante.  

No âmbito das competências identificadas e no sentido de se transferir os recursos 

financeiros necessários e suficientes para a sua concretização procedeu-se ao 

tratamento, sistematização de informação estatística. Para tal, foram efetuados 

levantamentos das características socioeconómicas das freguesias, 

designadamente, os dados estatísticos ligados à sua geografia e demografia, bem 

como os que estão diretamente relacionados com as competências objeto da 

transferência. 

Os fundamentos apresentados estão na base da atribuição dos meios financeiros às 

18 freguesias do concelho de Leiria, de modo a dota-las das condições financeiras 

adequadas ao desempenho material das competências delegadas, em função dos 

respetivos níveis de funcionamento e investimento. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a minuta 

de modificação aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

nas Juntas de Freguesia para a conservação e manutenção de vias municipais. 

Este assunto carece de votação. 

 

10. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL - CARGO DIREÇÃO 

INTERMÉDIA 1.º GRAU DE DIRETOR DELEGADO ADMINISTRAÇÃO - 

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: O Conselho de Administração os SMAS em reunião de 23 de setembro de 

2014, deliberou a abertura de um procedimento concursal para o cargo de direção 

intermédia de 1.º grau de Diretor-Delegado de Administração, nos termos e 

condições previstas no artigo 20.º n.º 1, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2001, de 22 de dezembro, por remissão do 

n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da 

Lei n.º 49/2012, designe o seguinte júri do procedimento concursal para efeito de 

recrutamento e seleção tendo em vista o provimento de titular de cargo de direção 

intermédia de 1.º grau de Diretor- Delegado de Administração: 

Presidente – O Professor Coordenador da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar do Instituto Politécnico de Leiria Senhor Professor Doutor Luís Lima Santos; 
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Vogais – O Diretor Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, 

Senhor Dr. Manuel Gilberto Mendes Lopes e o Diretor de Departamento de 

Infraestruturas e Manutenção da Câmara Municipal de Leiria, Senhor Eng.º César 

Augusto Dias. 

Este assunto carece de votação. 

 

11. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - Apreciação, discussão e 

votação; 

Resumo: Na sequência da comunicação da intenção de denúncia, por parte da EDP 

Soluções Comerciais, S.A., do contrato de prestação de serviços informáticos da 

área comercial n.º 28/95, de 8 de maio de 1995, os SMAS de Leiria terão de 

proceder à abertura de um procedimento concursal com vista à aquisição de 

serviços de processamento de pagamentos (pagamento de serviços, Payshop, 

débito direto e cobrança CTT). O valor estimado para o procedimento é de 

€300.000,00 e o prazo de vigência de 365 dias, renovável até ao máximo de 3 

anos.  

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho - 

que regula a realização de despesa em mais de um ano económico que não seja o 

da sua realização - 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, autorize o respetivo compromisso 

plurianual nos termos da 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, uma vez que o contrato gerará despesa em mais do que 

um ano económico. 

Este assunto carece de votação. 

 

12. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO E 

GASOLINA RODOVIÁRIA EM POSTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, 

ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÓNICO DE ABASTECIMENTO, PARA A FROTA DE 

VIATURAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA - Apreciação, 

discussão e votação; 

Resumo: Os SMAS de Leiria pretendem proceder à abertura de procedimento 

concursal para a aquisição de gasóleo e gasolina rodoviária em posto de 

abastecimento público, através de cartão eletrónico de abastecimento, para a sua 
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frota de viaturas. O valor estimado para o procedimento é de €130.000,00 e o 

prazo de vigência de 365 dias, renovável até ao máximo de 3 anos.  

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho - 

que regula a realização de despesa em mais de um ano económico que não seja o 

da sua realização - 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, autorize o respetivo compromisso 

plurianual nos termos da 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, uma vez que o contrato gerará despesa em mais do que 

um ano económico. 

Este assunto carece de votação. 

 

13. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS - Para conhecimento; 

Resumo: Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), 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 e parcerias 

público‐privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando 

envolvam entidades da administração local, desde que esses compromissos:  

i. Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano; ou 

ii. 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. 

Em 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, nos seguintes casos: 

a) Resultem de projetos ou ações constantes das Opções do Plano; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de de €99.759,58 em cada um 

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

de três anos. 
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Assim, em cumprimento daquela obrigatoriedade, a presente proposta visa dar 

conhecimento, da listagem de compromissos assumidos ao abrigo daquela 

autorização genérica, anexa à presente proposta de deliberação.  

Este assunto não carece de votação. 

 

14. INTEGRAÇÃO NO INVENTÁRIO DE BENS DA PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO POCAL - Apreciação, 

discussão e votação; 

Resumo: Nos termos do ponto 11.3 do POCAL, nas Notas Explicativas à conta 51 – 

Património, encontra-se definido que nesta conta, no caso das entidades já 

constituídas, que o seu valor é equivalente à diferença entre os montantes ativos e 

passivos e das importâncias reconhecidas das restantes contas da classe 5, na 

abertura do 1.º ano em que vigora o POCAL, bem como as alterações subsequentes 

que venham a ser formalmente autorizadas.  

Assim, estando em causa, na presente proposta de deliberação, movimentos 

contabilísticos que deveriam ter ocorrido aquando da elaboração do Balanço Inicial, 

com influência no valor do património, deverá em regra, ser movimentada a conta 

51 - Património. 

No caso concreto estão em causa várias obras públicas (identificadas na proposta 

de deliberação) realizadas entre os anos de 1997 e 2000, no valor total de € 

1.202.698,44, que, devido à quantidade e a diversidade não permitiu que fosse 

acautelada (na altura) a integração plena de todos os bens de imobilizado no 

Inventário e Balanço Iniciais. 

No entanto, com o decurso do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela 

Divisão de Aprovisionamento e Património têm sido sinalizados documentos que 

permitem, nesta data, proceder à sua integração no inventário municipal e, por 

conseguinte, imputar quer o seu valor de aquisição quer de produção na conta 51 – 

Património, por dizerem respeito a documentos de despesa com data anterior à 

entrada em vigor do POCAL. 

A Câmara Municipal no uso da competência que lhe é conferida pela alínea i) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovou as 

regularizações ao inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do 

Município de Leiria, com a consequente alteração ao valor da conta 51-Património, 

e submeteu o mesmo à aprovação e votação da Assembleia Municipal, para que, no 

âmbito da sua competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I 
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da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as aprove, constituindo este o objetivo da 

presente proposta. 

Este assunto carece de votação. 

 

15. CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA 

DO PEDRÓGÃO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO, DESIGNAÇÃO DO JÚRI E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Em cumprimento do disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei 75/2013 de 12 de setembro, com a presente proposta de deliberação 

a Câmara Municipal submete à autorização da Assembleia Municipal a abertura do 

procedimento, por concurso público, para a concessão da exploração do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão e a fixação das respetivas condições gerais, das 

quais se destaca: 

a) Fixação do valor mínimo da concessão em €60.000,00, acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor; 

b) Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 2 (dois) anos; 

c) Opção pelo critério de adjudicação da proposta de maior valor apresentada. 

Este assunto carece de votação. 

 

16. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES DO 1.º CICLO E ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À 

FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR (AAAF) – TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO 

LETIVO 2014-2015 - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: De acordo com a alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal, deliberar sobre formas de apoio às freguesias. 

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal aprove, nos termos e 

com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a transferência mensal de verbas do Município de 

Leiria para as entidades parceiras, [Freguesias, Associações de Pais, Agrupamentos 

de Pais, Outras Entidades], devidamente identificadas na deliberação aprovada pela 

Câmara Municipal, em 18 de novembro de 2014. 

Esta decisão justifica-se pela necessidade de garantir o normal funcionamento dos 

programas, e no sentido de agilizar procedimentos e a sua execução em tempo útil. 

Este assunto carece de votação. 
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17. MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO: 

 

17.1. PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS 

DO PRÉ-ESCOLAR (AAAF) - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: De acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal, autorizar a celebração de acordos de execução com as juntas de 

freguesia. 

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua 

competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de “Acordo de Colaboração – 

Programa de Atividades de Animação e Apoio às Famílias do Pré‐escolar (AAAF)”, 

que visa estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre os 

respetivos outorgantes, [Freguesias; Agrupamentos de Escolas; Associações de 

Pais], com vista ao cumprimento das Atividades de Animação e Apoio à Família do 

Pré‐escolar (refeição e animação sócio ‐ educativa), nos Jardins de Infância, para o 

ano letivo 2014/2015.  

Estas atividades serão exercidas no(s) Jardim(ns) de Infância identificados na 

deliberação e/ou noutros espaços alternativos, julgados convenientes à prática das 

atividades de animação e apoio à família, antes e/ou depois do período diário de 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

Este assunto carece de votação. 

 

17.2. PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º 

CICLO - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: De acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta 

da Câmara Municipal, autorizar a celebração de acordos de execução com as 

juntas de freguesia. 

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da 

sua competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de “Acordo de Colaboração – 

Programa de Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo”, que tem por 

objetivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre 

os respetivos outorgantes, [Freguesias; Agrupamentos de Escolas; Associações 
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de Pais] com vista ao cumprimento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo, nas Escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico de no decorrer do ano letivo 2014/2015. 

Este assunto carece de votação. 

 

18. APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE MONTE REDONDO 

E CARREIRA PARA RETIRADA DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO DO 

MERCADO DO PEIXE DE MONTE REDONDO - Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira vai intervir na 

remodelação do Mercado do Peixe e sua envolvente, com o objetivo de criar 

melhores condições para o comerciante e para os munícipes, nomeadamente, na 

melhoria das condições físicas do edifício, adequando‐o às normas legais em vigor 

para o exercício da atividade existente, potencializando os mercados tradicionais e 

locais. 

Neste contexto, uma vez que a cobertura do Mercado do Peixe em Monte Redondo 

tem fibrocimento, colocando em perigo toda a atividade de comercialização de 

produtos alimentares, bem como a saúde pública da população, vem a União de 

Freguesias de Monte Redondo e Carreira solicitar à Câmara Municipal o apoio 

financeiro para a remoção da cobertura de fibrocimento do Mercado do Peixe em 

Monte Redondo, no valor de €14.000,00 (catorze mil euros), para substituição por 

outra que se adeque à atividade existente, eliminando os riscos para a saúde 

pública, da cobertura em fibrocimento, atualmente existente. 

O objetivo da presente proposta da Câmara Municipal é que a Assembleia 

Municipal, ao abrigo da sua competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 

25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio proposto de 

€14.000,00 (catorze mil euros), tendo em vista a execução dos trabalhos de 

retirada e substituição da cobertura de fibrocimento do Mercado do Peixe em Monte 

Redondo, por razões de saúde pública. 

Este assunto carece de votação. 

 

19.  APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARCEIROS E 

AZOIA NO ÂMBITO DE DESPESAS URGENTES E INADIÁVEIS DECORRENTES 

DE SITUAÇÕES DE CATÁSTROFE – DESABAMENTO DE TALUDE - Para 

conhecimento; 

Resumo: A União de Freguesias de Parceiros e Azoia apresentou um pedido de 

ajuda técnica e financeira à Câmara Municipal, na sequência do desabamento de 
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um talude devido a intensa pluviosidade, originando o abatimento de parte do 

asfalto, o qual veio condicionar o desenvolvimento de diversas atividades 

empresariais existentes no local. 

Os serviços do Município, face à dimensão e urgência da resolução do problema, 

não possuíam meios para a sua resolução em tempo útil, facto que obrigou a União 

de Freguesias de Parceiros e Azoia a resolver rapidamente o problema. 

No entanto, foi reconhecido na altura, em face da gravidade da catástrofe, que o 

interesse público recomendava que o Município não se alheasse do assunto. 

Oportunamente, a União de Freguesias de Parceiros e Azoia apresentou o 

orçamento na importância de €2.600,00 (dois mil e seiscentos euros), acrescido de 

IVA, necessário à reposição da situação. 

Em face destes factos, a Câmara Municipal, em 28 de outubro de 2014, por 

proposta do seu Presidente, deliberou a atribuição de um apoio financeiro à União 

de Freguesias de Parceiros e Azoia, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), ao abrigo da sua deliberação n.º 0112/14, de 4 de fevereiro de 2014, 

através da qual propôs, no âmbito da sua 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, que a 

Assembleia Municipal autorizasse a atribuição de apoios/auxílios não financeiros e 

financeiros (até o valor máximo de €2.500) às Freguesias do Município, em certas 

condições, proposta esta aceite e aprovada em sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de 28 de fevereiro de 2014, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 

1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na condição de 

todos os apoios atribuídos ao abrigo desta deliberação genérica serem levados ao 

conhecimento da Assembleia Municipal. 

De acordo com essa deliberação genérica da Assembleia Municipal, de 28 de 

fevereiro de 2014, os apoios/auxílios financeiros a atribuir até ao valor máximo de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), deverão servir para apoiar despesas 

urgentes e inadiáveis, decorrentes de situações de catástrofe ou de colocação 

definitiva das infraestruturas básicas para apoios à organização de eventos que 

retratem os interesses próprios das populações, factualidade que ocorreu na 

situação em apreço, uma vez que o apoio concedido foi para acorrer a despesas de 

reparação do asfalto de uma via, estragos provocados pela queda de um talude na 

sequência do mau estado do tempo.  

Assim, o objetivo da presente proposta é dar conhecimento à Assembleia Municipal 

da atribuição apoio financeiro à União de Freguesias de Parceiros e Azoia, no valor 
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de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao abrigo e em cumprimento da sua 

deliberação genérica de 28 de fevereiro de 2014. 

Este assunto não carece de votação. 

 

20. LISTAGEM DE APOIOS/AUXÍLIOS NÃO FINANCEIROS ÀS 

FREGUESIAS PARA CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 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 desta proposta é dar conhecimento à Assembleia Municipal dos 

apoios não financeiros decididos pelo Senhor Vereador Lino Pereira, no período de 

junho a novembro 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 18 de novembro de 2014, ora em análise.  

Este assunto não carece de votação. 

 

21. PROPOSTA DE REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO A 

RETALHO NÃO SEDENTÁRIA EXERCIDA POR FEIRANTES E VENDEDORES 

AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE LEIRIA - Apreciação, discussão e votação. 

Resumo: A Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, estabelece o regime jurídico da 

atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores 

ambulantes, da realização de feiras e organização dos recintos onde estas se 

realizam, matérias anteriormente disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 

de março, e pelo Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, com sucessivas alterações 

legislativas. 
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Por força do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, os 

municípios ficaram obrigados a aprovar um regulamento destinado a definir as 

condições de exercício da atividade de comércio a retalho exercida de forma não 

sedentária por feirantes e vendedores ambulantes, bem como as regras de 

funcionamento das feiras realizadas nos respetivos territórios. 

De modo a dar cumprimento a esta imposição legal foi elaborada a presente 

proposta de regulamento que assenta em quatro grandes pilares:  

1) Acesso e exercício da atividade de feirante e vendedor ambulante; 

2) Realização, organização e funcionamento das feiras do concelho de Leiria;  

3) Atribuição dos espaços de venda; 

4) Fiscalização e regime sancionatório. 

No que diz respeito ao acesso e exercício da atividade de feirante e vendedor 

ambulante, as normas vertidas no regulamento não se afastam, por impossibilidade 

jurídica, do preceituado na Lei n.º 27/2013, de 12 de abril. No entanto, reforçam a 

informação necessária a todos os agentes económicos que se dedicam àquelas 

atividades relativamente à obtenção do título para o seu exercício, do cartão e 

letreiro identificativos perante os consumidores.  

A realização, organização e funcionamento das feiras encontram-se disciplinadas no 

Capítulo II a IV do regulamento, dedicando-se este último a regulamentar, com a 

especificidade que lhes é inerente, as feiras promovidas pelo Município em Leiria e 

no Pedrogão, habitualmente designadas por mercado de levante de Leiria e do 

Pedrogão. 

O Capítulo V estabelece as regras necessárias a garantir os princípios da igualdade, 

imparcialidade e transparência durante todo o procedimento de atribuição dos 

espaços de venda, o qual é iniciado pela apresentação de candidatura, sorteio e 

posterior atribuição do espaço de venda. 

Nos capítulos seguintes encontram-se vertidas as normas relativas à modificação e 

extinção do direito de ocupação dos espaços de venda, ao regime da venda 

ambulante e aos direitos e deveres de feirantes e vendedores ambulantes.   

Por último, e atento o caminho que vem sendo trilhado nos últimos anos pela 

Administração Pública no sentido da maior responsabilização das entidades privadas 

pela diminuição dos obstáculos ou constrangimentos legais, é definido o regime da 

fiscalização e o quadro das contraordenações e sanções acessórias a que está 

sujeito o exercício da atividade de comércio a retalho não sedentária por feirantes e 

vendedores ambulantes no Município de Leiria. 
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O projeto do regulamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, em sua 

reunião de 18.02.2014, e publicitado através do Edital n.º 222/2014, do Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 53, de 17 de março de 2014, e do Edital n.º 17/2014 e 

pelo Aviso n.º 8/2014, ambos de 19 de fevereiro de 2014, para efeitos do disposto 

nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo, ou seja, 

audiência de interessados e apreciação pública. 

Posteriormente, atendendo à necessidade de ajustar o prazo máximo de atribuição 

do espaço de venda, ao interesse público subjacente, a Câmara Municipal de Leiria, 

por deliberação datada de 17.06.2014, aprovou a alteração da redação do n.º 2 do 

artigo 55.º do projeto de regulamento e determinou que a mesma fosse submetida 

a audiência de interessados e discussão pública. 

Findo o prazo destinado a audiência de interessados e apreciação públicas foram 

analisados os contributos apresentados pela DECO, bem como os apresentados por 

alguns agentes da atividade regulamentada, tendo as sugestões acolhidas sido  

vertidas no n.º 1 do artigo 36.º, nas epígrafes dos artigos 83.º e 84.º e no n.º 1 do 

artigo 107.º do projeto de regulamento. 

Tendo a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 04.11.2014, deliberado 

aprovar o projeto de regulamento da atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes no Município de Leiria, 

com as alterações que lhe foram introduzidas, o objetivo da presente proposta é 

que a Assembleia Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 

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

Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária Exercida Por 

Feirantes e Vendedores Ambulantes no Município de Leiria. 

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, 19 de novembro de 2014. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

José Manuel Silva 

 


