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Acta n.º 39 
Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 
extraordinariamente Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os 
Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 SR. AMÉRICO PEREIRA COELHO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR.ª LUCINDA GASPAR ANTUNES CALEIRA 

DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
MAGALHÃES  

 DR. JOSÉ ESPERANÇA FERREIRA LOURENÇO 

 ENG.º CARLOS MANUEL LOPES FERREIRA MARTINS  

** 

A Senhora Vereadora  Eng.ª Isabel Gonçalves  foi substituída pelo Dr. José 
Esperança Ferreira Lourenço, em conformidade com o disposto no artigo 78.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. A substituição 
teve o seu início no dia 16 de Dezembro do corrente ano e decorrerá até 3 de Janeiro de 
2006. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às dezasseis horas a Senhora Presidente deu início à reunião, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:  

Ponto número um 
1. XXVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2. Proposta de Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano da Câmara 
Municipal de Leiria para 2006 
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3. Proposta de Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 2006 

 

Ponto número dois 
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria – Actualização da 

taxa de tratamento de esgotos para o ano de 2005 

 

Ponto número três 
1. Protocolo de delegação de competências em juntas de freguesia  

2. Renovação de protocolo de delegação de competências em juntas de freguesia – 
Fundo Municipal de Delegação de Competências e Fundo Municipal de Apoio 
Técnico 

3. Renovação de protocolo de delegação de competências em juntas de freguesia – 
Manutenção e Conservação de Escolas do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e Pré-
Escolar. 

 

Ponto número quatro 
Atribuição de apoio às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 

** 

Ponto número um 
XXVIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES  DO PLANO 

N.º 1872/05 Presente a 28.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 27.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 25.ª alteração ao Plano de Actividades e na 22.ª alteração ao Plano de 
Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade autorizar a 
28.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €158.069,00,00 e  diminuições/anulações no 
montante de €111.434,00 e a 28ª alteração ao Orçame nto para o presente ano de 2005, 
com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €257.579,00 cada, 
tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º  2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
** 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2006 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA PARA 2006 
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N.º 1873/05 Presentes as propostas de Grandes Opções do Plano (GOP), constituídas 
pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o quadriénio 2006/2009 e pelo Plano de 
Actividades (PA) para 2006, e do Orçamento para o ano de 2006, do Município de Leiria. 

As GOP apresentam para 2006 uma despesa total prevista de €95.655.015,00, uma 
despesa definida prevista de €95.522.015,00 e uma despesa não definida prevista de 
€133.000,00. O PPI 2006/2009 apresenta para 2006 uma previsão de despesa total de 
€58.916.435,00, de despesa definida de €58.783.435,00 e de despesa não definida de 
€133.000,00. O PA apresenta uma previsão de €36.738.580,00 para a despesa total, que 
corresponde também à despesa definida.  

O Orçamento para 2006 apresenta uma previsão de €126.655.645,00 na receita e na 
despesa, sendo de receita corrente €95.272.727,00, de receita de capital €30.582.918,00 e 
de outras receitas €800.000,00; de despesa corrente €67.572.210,00 e de despesa de 
capital €59.083.435,00. 

Na elaboração do Orçamento foram tidos em conta os princípios orçamentais 
consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Na previsão das receitas relativas aos impostos directos teve-se em conta o 
seguinte: 

1. no que respeita aos novos impostos sobre o património, e dado que 2005 foi 
o segundo ano de aplicação, a previsão de arrecadação da receita para 2006 
foi elaborada de acordo com o disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 do 
POCAL, a evolução histórica das receitas dos impostos ligados à tributação 
sobre o património imóvel a partir da análise das séries cronológicas e, no 
caso do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a evolução da denominada 
cláusula de salvaguarda para o aumento da colecta resultante da 
actualização dos valores patrimoniais tributários consagrada no artigo 25.º do 
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que limitou o crescimento do 
imposto a €60,00/prédio em 2004, a €75,00/prédio em 2005 e a €90,00/prédio 
em 2006, valores esses cumulativos; 

2. no que respeita aos demais impostos, a previsão teve em linha de conta o 
disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 do POCAL e ainda, por prudência,  foi 
considerada a desaceleração da actividade económica em 2005, 
designadamente quanto à derrama. 

Na previsão das receitas por impostos locais e por taxas, multas e outras 
penalidades tentámos, com o rigor possível, repercutir as alterações introduzidas no sistema 
de taxas pelo novo Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas que teve o primeiro 
ano de aplicação em 2005. Quanto à demais receita inerente a taxas e tarifas seguiu-se a 
norma do POCAL já referida. 

Na previsão das despesas com pessoal, para além das regras constantes nas 
alíneas e) e f) do ponto 3.3.1 do POCAL, foi tido em conta o disposto no artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/85, de 13 de 
Setembro. Considerou-se para 2005 uma taxa de inflação de 2,5%. 

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 
Maio (Estatuto do Direito de Oposição), mediante a remessa da proposta de documentos 
previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português 
que não fizeram chegar qualquer proposta. 

Analisadas as propostas de documentos previsionais,  a Câmara delibera 
por maioria, com os votos contra dos Senhores Verea dores Dr. Raul Castro, Américo 
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Coelho, Dra. Lucinda Caleira e Eng.º Carlos Martins , eleitos pelo Partido Socialista, 
aprovar a proposta do Orçamento Municipal para 2006 , que apresenta uma previsão 
de €126.655.645,00 na receita e na despesa, sendo d e receita corrente €95.272.727,00, 
de receita de capital €30.582.918,00 e de outras re ceitas €800.000,00; de despesa 
corrente €67.572.210,00 e de despesa de capital €59 .083.435,00, e a proposta das 
Grandes Opções do Plano 2006/2009, que apresentam p ara 2006 uma despesa total 
prevista de €95.655.015,00, uma despesa definida pr evista de €95.522.015,00 e uma 
despesa não definida prevista de €133.000,00. O PPI  2006/2009 apresenta para 2006 
uma previsão de despesa total de €58.916.435,00, de  despesa definida de 
€58.783.435,00 e de despesa não definida de €133.00 0,00. O PA apresenta uma 
previsão de €36.738.580,00 para a despesa total, qu e corresponde também à despesa 
definida. 

Mais delibera submeter os documentos previsionais à  aprovação da 
Assembleia Municipal, de acordo com o estipulado na  alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alteraç ões introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Presidente referiu que o orçamento prevê precisamente a 
pacificação e a regularização a que faz referência o Partido Socialista na sua declaração de 
voto. E replicando, perguntou aos vereadores da Oposição qual é a sua proposta de cortes 
nas despesas?  

Questionou o Senhor Vereador Dr. Raul Castro  se há necessidade de gastar o 
que está previsto para as obras do Teatro José Lúcio da Silva e que são cerca de 600.000 
contos. 

Ao que a Senhora Presidente respondeu afirmativamente, uma vez que o 
Teatro não poderia continuar sem obras profundas, gastando-se com as mesmas o que está 
previsto. Por outro lado, trata-se de uma obra financiada a 50% pelo Plano Operacional da 
Cultura. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço esclareceu que antes do financiamento 
aprovado para as obras do Teatro já o mesmo carecia de obras, desde logo, por questões 
de segurança. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  afirmou que não faz sentido que se ouça na 
comunicação social que, por dificuldades de pagamento, haja fornecedores que já não 
aceitam “fiar” à Câmara Municipal. E perguntou também que avaliação se fez da execução 
da “bancada do topo Norte” do Estádio Municipal. 

A Senhora Presidente respondeu que a avaliação efectuada para o “topo Norte” 
do Estádio foi elaborada para envio ao Tribunal de Contas quando da inspecção feita às 
obras do Estádio, avaliação essa que será disponibilizada ao Senhor Vereador. 

Questionada sobre o parque industrial de Monte Redondo, respondeu a Senhora 
Presidente que este é o único que actualmente está prestes a ser executado, no que foi 
secundada pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  que afirmou estarem já 
identificados os parques empresariais estratégicos, embora a política seguida pela 
“Gestinleiria” seja definida pelos seus accionistas; na verdade, não têm que constar do 
orçamento previsões específicas para projectos concretos. No orçamento da Câmara 
apenas consta a participação na “Gestinleiria”. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 39 de 2005.12.19 

0001899 (5) 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  inquiriu ainda acerca do serviço da dívida, 
o qual inclui juros e amortizações, no valor de 1.300.000 contos. 

Nesta sequência, teve lugar a seguinte intervenção do Senhor Vereador 
Américo Coelho , que dirigiu à Senhora Presidente uma série de perguntas sobre algumas 
rubricas do orçamento apresentado, nomeadamente: 

1) porquê uma diminuição na ordem dos 70% nas receitas correntes no que se refere aos 
loteamentos? 

2) Porquê uma diminuição de 70% nos impostos indirectos e taxas, passando-se de uma 
receita de 150 mil euros para 10 mil? 

3) No que respeita aos rendimentos de propriedade: 

i. Que empresa é que dá à Câmara dividendos de €50.000? 

ii. O que se engloba na rubrica activos no subsolo?  

iii. As receitas do Castelo revertem todas para o Município ou também para o 
IPPAR? Cobrem todos os custos? 

4) O aumento das receitas nos transportes colectivos tem a ver com a Mobilis? 

5) Porquê um aumento de 320% no Sector de Mercados e Feiras? 

6) Porquê uma diminuição das receitas nos parques de estacionamento? 

7) A que se refere o montante de €20.000.000 na “venda de terrenos de sociedade”? 

8) Porquê um aumento de 20% nas despesas com o pessoal? 

9) Quais são as funções da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação? 
São as que constam do Regulamento publicado no Diário da República? Não será 
demais gastar-se €250.000 com a imagem do Município? Como justificar um aumento 
de 77% nas despesas com os funcionários afectos a esta Divisão, num momento em 
que o país está em crise? 

10) Não seria mais barato fazer um edifício novo para instalar os serviços municipais, ao 
invés de prever a execução de obras de requalificação do edifício-sede do Município 
no montante de 400.000 contos, um edifício que nunca vai ter condições? Poderia 
transformar-se o actual edifício num museu... 

11) O que explica €60.000,00 na rubrica “parque de viaturas”? 

12) O montante de €207.000,00 previsto na rubrica “Fundo Florestal Permanente” destina-
se concretamente a quê? 

O Senhor Vereador Américo Coelho concluiu a sua intervenção referindo, por 
um lado, que na atribuição de subsídios à Protecção Civil, a Ortigosa, está a ser prejudicada 
em termos de proporcionalidade (serviço – subsídio), situação esta agravada pelo facto de 
que o valor da construção do novo quartel estar incluído na tranche dos €38.900,00 e, por 
outro lado, perguntando qual é a política da Câmara Municipal para o Centro Histórico e 
qual o estado de execução das obras do IC36 e do alargamento do IC2. 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  solicitou à Câmara o fornecimento de 
elementos complementares, nomeadamente mapas com as obras de investimento previsto 
por freguesia, para facilitar a análise e interpretação do Plano e Orçamento. Alertou ainda 
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para o facto de se encontrarem previstas no PO 2006 obras de valor superior a €400.000 
para a zona envolvente ao Santuário dos Milagres, obras essas que tiveram o seu início em 
Setembro passado.  

A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira , ainda no que se refere ao 
orçamento, perguntou que software custa €250.000,00. 

A Senhora Presidente  prestou então as seguintes informações, em resposta às 
perguntas dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista: 

1) a diminuição nas receitas correntes no que se refere aos loteamentos e nos impostos 
indirectos e taxas tem a ver com o cumprimento das regras previsionais do POCAL, 
sendo que, por outro lado, só existe histórico de um ano relativamente ao 
comportamento das taxas aplicadas no âmbito de processos de operações 
urbanísticas; 

2) no que respeita aos rendimentos de propriedade: 

i. a Valorlis é que dá dividendos à Câmara;  

ii. o que se engloba na rubrica activos no subsolo são as rendas da E.D.P;  

iii. As receitas do Castelo revertem todas para o Município mas não cobrem 
todas as despesas já que existem treze funcionários ali a trabalhar; 

3) o Sector de Mercados e Feiras é, na realidade, um sector em expansão e daí o 
aumento referido; 

4) o montante de €20.000.000,00 na “venda de terrenos de sociedade e quase 
sociedades não financeiras” relaciona-se com uma operação prevista para o actual 
mercado de retalho no Carpalho (Mercado municipal), um terreno no Arrabalde de 
Além e algumas escolas que não serão precisas;  

5) o aumento de 20% nas despesas com o pessoal está relacionado com progressões na 
carreira, concursos de ingresso a decorrerem, chefias de divisão que é preciso prover, 
estando cumpridas as regras previsionais do POCAL, não tendo sido consideradas, 
por outro lado, novas admissões;  

6) quanto à verbas afectas à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 
está previsto o mínimo para dar conhecimento das actividades do Município aos 
munícipes, justificando-se também o aumento dos valores da despesa pela 
concentração de informação nesta Divisão;  

7) o montante referido para o Fundo Florestal Permanente respeita a uma candidatura 
que ainda não foi aprovada, visando  acções de sensibilização e de vigilância, e cujo 
financiamento é a 100%; 

8) o critério para a atribuição de subsídios à Protecção Civil não consiste apenas nos 
serviços prestados, uma vez que o número de bombeiros inscritos é tido em 
consideração. A Associação dos Bombeiros da Ortigosa é uma instituição recente. A 
pouco e pouco ir-se-á actualizando o apoio respectivo. 

9) a política para o Centro Histórico gira em torno de duas alternativas: a constituição de 
uma sociedade de reabilitação urbana ou a constituição de uma agência de 
desenvolvimento A Câmara a seu tempo terá que fazer a opção de qual o melhor 
modelo para o caso de Leiria, após a recolha de toda a informação necessária. 
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10) O IC36, obra da responsabilidade da “Estradas de Portugal”,  está em fase final do 
projecto; 

11) as obras do Santuário dos Milagres tiveram, de facto, o seu início entre Setembro e 
Outubro passados e já estão concluídas, ficando a Câmara  de estudar a possibilidade 
de elaborar os mapas com o investimento previsto por freguesia; 

12) o valor previsto para programas informáticos corresponde à aquisição de programas 
ou novas licenças para diversas áreas da actividade municipal, por exemplo: no 
âmbito do SIG, ou actualizações com a introdução de novas funcionalidades e a 
renovação de licenças. Importante será mesmo pensar na microfilmagem de 
processos de obras particulares, uma vez que não há espaço físico suficiente para 
arquivar tantos processos. 

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a seguinte 
declaração de voto : 

“Estamos em presença de mais um documento de promessas e enganos, aliás 
na senda do que tem acontecido com a maioria do PSD. 

Se tivermos em atenção a situação financeira da Câmara Municipal de Leiria, no 
que respeita à evolução da respectiva receita, logo se alcança a irresponsabilidade da 
gestão que tem vindo a ser praticada. 

Comecemos então pela análise orçamental, comparando os valores propostos 
para as Receitas com as efectivamente concretizadas: 

Anos Receitas Empolamento 

 Prevista Realizada Empréstimos  

2001 70,5 m€ 42,439 4. 083.803,19 66% 

2002 69,650 48,293 16.968.288,36 44% 

2003 80,676 52.223 22.460.000,00 54% 

2004 82,537 56,400 19.400.000,00 46% 

Para 2005 foi previsto um montante de 100 milhões de euros e a 15 dias do final 
do ano, estavam realizados 53 milhões, o que tem para já um empolamento de 88,6%! 

Será isto gestão credível? 

E que dizer da proposta para 2006? 

Será legítimo propor o valor de 126,6 milhos de euros quando a receita normal 
da Autarquia é de cerca de 55 milhões? 

Para quê enganar a população? 
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Basta ver nas Grandes Opções do Plano para 2006 as promessas não 
cumpridas previstas em outros anos ou as verbas reduzidas para investimentos, que na 
prática não ocorrerão no próximo exercício. 

É referido na introdução da proposta de Orçamento que através da “GestinLeiria 
dar-se-á sequência à criação de parques empresariais estratégicos.” 

Onde estão previstas as verbas necessárias para essa estratégia? Serão 
suficientes os 10.000€ indicados? 

E o Parque de Sucatas? Serão suficientes 10.000€ para um projecto que se 
arrasta nos Planos desde 2003? 

Que dizer da política de protocolos das Juntas de Freguesia, onde se apoiam 
alguns melhoramentos nas freguesias e depois de forma lateral, se assume a realização de 
obras nalgumas freguesias, numa forma injusta e reveladora do parcialismo da gestão? 

Será que vamos finalmente ser correctos e tornar realidade a referência 
constante da introdução “ quer através de delegação de competências, quer por via não 
protocolar, a articulação e definição de prioridades conjuntas continuará a ser total, em que 
todas são iguais perante a autarquia? 

Que dizer da proposta de concessões que vão permitir encaixe de 45 milhões de 
euros? 

Ou da venda de bens de investimento no montante de 20 milhões de euros? 

Não estamos mais uma vez em presença de um total descontrolo orçamental, 
que vai agravar a situação financeira da Autarquia? 

Não foi amplamente referido na campanha eleitoral que o serviço da dívida para 
2006 seria superior a 5 milhões de euros, informação sempre desmentida pela Senhora 
Presidente da Câmara, que argumentava que seria somente de 3.000,00 euros? 

Então como é proposto para o serviço da dívida o montante de 6,5 milhões de 
euros? 

Porque é importante e urgente acabar com este tipo de gestão que continua a 
defraudar as populações que nos elegeram, propomos a elaboração de um novo Orçamento 
para o ano de 2006, que sustente a regularização dos compromissos assumidos e crie 
condições para redefinir as prioridades do Concelho. 

A não considerar-se tal hipótese, votamos contra a aprovação da Proposta de 
Orçamento para 2006 e as Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal para 2006.” 

O Sr. Vereador Américo Coelho  inquiriu a Senhora Presidente sobre algumas 
rubricas do orçamento apresentado, nomeadamente: 

- porquê uma diminuição na ordem dos 70% nas receitas correntes no que se 
refere aos loteamentos? 

- o que diminuiu nos impostos indirectos na rubrica “outros” para passar de uma 
receita de 150 mil euros para 10 mil? 

- qual a empresa que dá dividendos à Câmara? 

- o que se engloba na rubrica activos no subsolo? 
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- As receitas do Castelo revertem todas para o Município ou também para o 
IPPAR? Cobrem todos os custos? 

- o aumento das receitas nos transportes colectivos têm a ver com a Mobilis? 

- porquê um aumento de 320% no sector de Mercados e Feiras? 

- porquê uma diminuição das receitas nos parques de estacionamento? 

- €207.000,00 para o Fundo Florestal Permanente? 

A finalizar a sua intervenção, o Sr. Vereador questionou ainda quais as funções 
da Divisão de Comunicação Relações Públicas e Cooperação comparando-a com a “central 
de informação do Dr. Santana Lopes”, já que disse não aceitar que num país em crise um 
gasto excessivo quer com a imagem do Município quer um aumento de 77% nas despesas 
com os funcionários afectos a esta Divisão não podem acontecer. 

Considerou ainda que na atribuição de subsídios à Protecção Civil, a Ortigosa 
está a ser prejudicada, situação esta agravada pelo facto de que o valor da construção do 
novo quartel estar incluído na tranche dos 38.900 euros. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  solicitou à Câmara o fornecimento de 
elementos complementares, nomeadamente mapas com as obras de investimento previsto 
por freguesia, para facilitar a análise e interpretação do Plano e Orçamento. Alertou ainda 
para o facto de se encontrarem previstas no PO 2006 obras de valor superior a €400.000 
para a zona envolvente ao Santuário dos Milagres, obras essas que tiveram o seu início em 
Setembro passado.  

A Senhora Presidente  da Câmara confirmou que as obras referidas tiveram o 
seu início entre Setembro e o início de Outubro passado e que já se encontravam 
concluídas. A Câmara ficou de estudar a possibilidade de elaborar os mapas com o 
investimento previsto por freguesia. 

Mais disse que o orçamento ora apresentado prevê precisamente a pacificação e 
a regularização a que o P.S. faz referência, e perante as suas críticas, melhor seria a  
apresentação de propostas concretas para os cortes nas despesas. 

Quanto às questões levantadas pelo Sr. Vereador Américo Coelho a Senhora 
Presidente disse que a diminuição nas receitas correntes no que se refere aos loteamentos 
tem a ver com o cumprimento das regras previsionais do POCAL. 

A Valorlis é de facto uma empresa que dá dividendos; 

O que engloba a rubrica activos no subsolo são as rendas da E.D.P. 

As receitas do castelo revertem todas para o Município mas não cobrem todas as 
despesas já que existem treze funcionários ali a trabalhar. 

O sector de Mercados e Feiras é na realidade um sector em expansão e daí o 
aumento referido. 

Quanto à verbas afectas à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 
Cooperação informou que está previsto o mínimo para dar conhecimento das actividades do 
Município aos munícipes. A concentração de informação nesta Divisão justifica também o 
aumento dos valores da despesa.  



 

CMLeiria/ Acta n.º 39 de 2005.12.19 

0001904 (10) 

Relativamente ao Fundo Florestal Permanente, disse tratar-se de uma 
candidatura que ainda não foi aprovada. O seu financiamento é de 100% e é para acções 
de sensibilização e de vigilância. 

A finalizaram sua intervenção, a Senhora Presidente informou que o critério para 
a atribuição de subsídios à Protecção Civil não é apenas pelos serviços prestados.  

** 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2006 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA PARA 2006 

N.º 1874/05 Presentes as propostas de Grandes Opções do Plano (GOP), constituídas 
exclusivamente pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o quadriénio 2006/2009, 
e do Orçamento para o ano de 2006 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Leiria (SMAS). 

O PPI apresenta para 2006 uma despesa total prevista de €10.350.000,00, que 
corresponde também à despesa definida.  

O Orçamento para 2006 apresenta uma previsão de €21.017.000,00 na receita e na 
despesa, sendo de receita corrente €13.069.800,00 e de receita de capital €7.947.200,00; 
de despesa corrente €10.657.000,00 e de despesa de capital €10.360.000,00. 

Na elaboração do Orçamento foram tidos em conta os princípios orçamentais e as 
regras previsionais consagrados no POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 
de Maio, (Estatuto do Direito de Oposição), mediante a remessa da proposta de 
documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido 
Comunista Português que não fizeram chegar qualquer proposta. 

 
Analisadas as propostas de documentos previsionais dos SMAS, a Câmara 

delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 
Américo Coelho, Dra. Lucinda Caleira e Eng.º Carlos  Martins, eleitos pelo Partido 
Socialista, aprovar a proposta do Orçamento dos Ser viços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria para 2006, que apresenta uma p revisão de €21.017.000,00 na 
receita e na despesa, sendo de receita corrente €13 .069.800,00 e de receita de capital 
€7.947.200,00; de despesa corrente €10.657.000,00 e  de despesa de capital 
€10.360.000,00 e a proposta das Grandes Opções do P lano, compostas 
exclusivamente pelo Plano Plurianual de Investiment os 2006/2009, que apresentam 
para 2006 uma despesa total prevista de €10.350.000 ,00, que corresponde também à 
despesa definida.  

Mais delibera submeter os documentos previsionais d os SMAS, que se 
constituem em anexo ao Orçamento do Município, à ap rovação da Assembleia 
Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do  n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introdu zidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
Ponto número dois 
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SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENT O DE LEIRIA – 
ACTUALIZAÇÃO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O ANO DE 2005 – 
A COBRAR EM 2006 
N.º 1875/05 Presente o ofício dos serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria que a seguir se transcreve: 
“Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes Serviços 
Municipalizados em sua reunião de 21 de Junho do corrente ano, seguidamente se 
transcreve o teor da mesma: 

“Presente uma proposta de ajustamento da Taxa de Tratamento de Esgotos, 
prestada pelo Director-Delegado, a qual vem no seguimento da deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração, em reunião de 6 de Abril de 2004, em que a Taxa de 
Tratamento de Esgotos, no período de 2003-2007 iria adoptar um crescimento anual de 
25% e a partir de 2007, passaria a crescer à taxa de inflação.  
O Conselho de Administração, no sentido de dar continuidade à deliberação já tomada, 
deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo director delegado e propor 
à Câmara Municipal de Leiria, que a TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS a liquidar 
conjuntamente com o recibo do consumo de água, aos beneficiários directos do sistema de 
esgotos, seja fixada para o ano de 2005 nos seguintes valores: 

a) €0,2680, por metro cúbico de água facturada para os consumidores de águas 
domésticas, incluindo-se nestes os estabelecimentos privados de beneficência; 

b) €0,5358, por cada metro cúbico de água facturado para todos os restantes 
consumidores de água Comerciais, Industriais, Empresas Públicas, Município, Juntas de 
Freguesia, estado e outras pessoas colectivas de direito público; 

Mais foi deliberado por unanimidade, que o assunto seja submetido à aprovação da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 
53 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, pela Lei 5-A/2002 de 
11 de Janeiro.” 

Com os melhores cumprimentos 

O Director-Delegado 

Mário Rui Ferreira Monteiro” 

A Câmara, tomou conhecimento e, concordando com a p roposta 
apresentada, delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Dr. 
Raul Castro, Américo Coelho, Dra. Lucinda Caleira e  Eng.º Carlos Martins, eleitos pelo 
Partido Socialista, que a mesma seja submetida a ap rovação da Assembleia 
Municipal, para efeitos do disposto na alínea e) do  n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Le i n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE  FREGUESIA  

N.º 1876/05 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 
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“MUNICÍPIO DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas 
de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 
_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“_________________________________________________________”, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 
executar na freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a competência para 
a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na (Freguesia de 
______________)/_____________________, assegurando o respectivo financiamento, no 
montante de Eur. ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 
solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 
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2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 
exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente: 

a) tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura 
do respectivo concurso e adjudicação final da obra; 

b) a sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização; 

c) a afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

1 – As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia 
serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas 
facturas da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

2 – Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 
autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais 
do momento. 

3 – Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta 
entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

1 – As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 – Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 
específica. 
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Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

 

Freguesias Objecto Valor 

Amor 

Requalificação da Rua dos Inácios em Amor, Rua 
Manuel Evaristo e Rua Joaquina Vitória em Barreiros, 
Travessa do Lagoeiro em Casal dos Claros e Rua da 
Fonte em Casal Novo 

€30.000,00 

Arrabal 
Requalificação da Rua da Cabeça na Martinela e ligação 
entre a Rua da Aldeia e a Rua 19 de Maio na 
Parracheira 

€30.000,00 

Azoia Requalificação da Rua da Liberdade no Vale do Horto €25.000,00 

Bajouca 
Requalificação da Rua dos Carreiras no Moital, 
alargamento e preparação da Rua da Portelinha e 
Travessa da Serrada em Bajouca de Baixo 

€25.000,00 

Barosa Requalificação da Rua das Cervas e Rua de Baixo €25.000,00 

Barreira 

Requalificação da Rua das Flores, Rua Cidade do 
Colipo, Rua das Serradas e  Rua Oliveira do Moço em 
Andreus, Rua da Escola, Rua da Calçada e Rua 
Santíssimo Salvador em Barreira, Rua do Alqueidão em 
Cantomilo, Rua dos Lourais e Rua de Santo Amaro em 
Carvalhalhinha, Rua N.ª Sra.ª de Fátima em Mourã, Rua 
da Fonte em Pinhal Verde, Rua dos Meirinhos e Rua 
Forno da Telha em Quinta do Retiro, Rua Eng.º Adelino 
Amaro da Costa em Sobral, Rua das Rosas, Rua São 
Cristóvão, Rua da Ribeira e Rua Imaculada Conceição 
em Telheiro 

€30.000,00 

Bidoeira de Cima 
Construção de passeios pedonais na Rua Principal em 
Bidoeira de Cima (parte), Rua do Cinzeiro em Carriço 
(parte) e Rua Central em Texugueira (parte) 

€25.000,00 

Boa Vista 

Requalificação da Rua da Escola em Alqueidão, 
Travessa da Rua da Paz, Rua do Vale da Casa, Rua da 
Charneca, Rua da Fábrica em Boa Vista, Rua do Covão 
da Rosa em Machados 

€25.000,00 
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Caranguejeira 

Requalificação da Rua das Faias, Beco das Faias, 
Travessa das Faias, Beco da Costa, Travessa Vale das 
Colmeias e Beco da Pedreira, Bairro dos Falinhas em 
Campinos, Rua da Cerâmica e Travessa do Pinhal em 
Casal Vermelho, Travessa das Valadas em Caldelas, 
Rua da Moleiria em Vale da Rosa e reparação e limpeza 
de valetas Rua Monsenhor Joaquim Carreira em Souto 
de Cima, Rua Frei Joaquim das Neves em Souto do 
Meio, Rua Heróis do Ultramar em Vale Sobreiro, Rua 1º 
de Dezembro em Vale Catarina 

€40.000,00 

Carreira 
Requalificação da Rua do Mato (parte) e Rua da 
Junqueira (parte) €15.000,00 

Carvide 

Requalificação da Rua Tenente Coronel Joaquim 
Gonçalves e Rua Manuel Laranjeira Guerra em Carvide, 
Rua Estrada Velha e Rua das Pereiras em Moinhos de 
Carvide, Travessa dos Carvalheiros e Rua Manuel 
Galego em Lameiro 

€30.000,00 

Chaínça Requalificação da Rua da Casaleira €15.000,00 

Coimbrão 
Requalificação da Rua Principal (parte entre Casal dos 
Secos e Morganiças) e Rua dos Feteiras em Ervedeira 

€40.000,00 

Colmeias 
Requalificação de rua na Zona Industrial de Areias, Rua 
da Laranjeira e  Rua do Canto e complemento de 
construção de passeios na freguesia 

€40.000,00 

Cortes 

Requalificação da Rua das Covinhas, Rua da Capela, 
Rua Principal, Rua dos Tremoçais, Travessa dos 
Cordeiros, Rua dos Alumínios, Rua da Pedreira, 
Travessa dos Leais e Travessas à Rua Principal em 
Amoreira, Travessa Dr. Alves Filipe (1º Troço), Travessa 
Dr. Alves Filipe (2º Troço) em Cortes, Rua do Ultramar 
em Curvachia 

€25.000,00 

Maceira 

Reperfilamento da Estrada da Marinha Grande em Vale 
da Gunha com execução de Passeios e muros de 
suporte de terras, execução de passeios, drenagem 
pluvial e muros de suporte de terras na Estrada 
Principal, Rua da Escola em Arnal, execução de muros 
na Rua do Norte em Arnal, execução de passeios em 
troço da estrada principal entre Cavalinhos e Pocariça, 
execução de passeios em A-do-Barbas, Alargamento da 
Rua do Pousio em Costa, Requalificação de adutora 
Mãe D' Água à Fonte do Arnal 

€70.000,00 

Marrazes 

Requalificação Rua dos Barros, Rua do Martim Gil, Rua 
do Cemitério, Rua das Madeiras, Rua das Olarias, Rua 
do Lavradio, Travessa da Rua Principal, Beco do 
Sereeiro, Rua Bernardo de Oliveira Gordalina 

€50.000,00 

Memória Requalificação do CM 1601 do Toco à Farraposa €25.000,00 
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Milagres 

Requalificação do Canto Fonte Melo em Figueiras, Rua 
da Portela em Casal da Quinta, Rua Santa Luzia e 
Travessa Luís Guarda em Mata, Canto da Fonte em 
Milagres, Travessa do Campo da Colónia e Travessa da 
Boiça em Casal do Pilha 

€30.000,00 

Monte Real 
Requalificação da Rua dos Cabos em Granja, Rua da 
Ermida em Serra de Porto Urso e Rua da Fonte em 
Segodim 

€25.000,00 

Monte Redondo 
Requalificação da Rua Escola e Rua do Regato em 
Fonte Cova  

€45.000,00 

Ortigosa 

Requalificação da Estrada 1211 em Monte Agudo, Rua 
dos Sobreiros em Ortigosa, Rua da Escola em Riba 
d'Aves, Rua da Samvipaz em Ruivaqueira, Rua do Vale 
em Riba d' Aves, Rua da Ladeira em Lagoa, Rua do 
Mato da Eira (continuação), Travessa da Lagoa Seca 
em Lagoa, drenagens pluviais na Rua da Ribeira, Rua 
do Paul em Ortigosa 

25.000,00 

Parceiros 
Requalificação da Rua do Cabeço da Rola, Rua dos 
Infestos, Rua Casal Leitão, Rua da Escola e Rua 
Cabeço do Roberto 

€35.000,00 

Pousos 
Requalificação  da Rua dos Conrados, Rua da Fonte do 
Ramalho em Pousos, muros para alargamento da Rua 
Principal no Padrão 

€40.000,00 

Regueira de Pontes 

Requalificação da Rua do Canto, Rua e Travessa de 
Santa Teresinha, acesso ao Cemitério , troço da Rua da 
Laranjeira, Travessa da Rua do Outeiro, Rua da Fonte 
Velha em Chãs, Rua das Flores e Travessa dos 
Cordeiros em Ponte da Pedra 

€30.000,00 

Sta. Catarina Serra 

Requalificação da Rua Central e Rua Principal em 
Sobral, Rua do Outeiro Gordo, Rua Frei David e Rua do 
Lagar em Ulmeiro, Rua dos Covões e Rua da Estrada 
Romana em Pedrome, Rua do Vale da Mó e Rua da 
Braia em Quinta da Sardinha, Rua dos Castanheiros em 
Donairia, Rua Central em Barreiria, Rua da Lagoa em 
Gordaria, Rua da Capela em Magueigia e Rua do 
Outeiro em Vale Sumo 

€40.000,00 

Sta. Eufémia 
Execução de passeios, reperfilamento da EM 538 com 
demolição, reconstrução de muros e execução de 
drenagem pluvial em Caxieira 

€25.000,00 

Souto da Carpalhosa 

Requalificação da ligação da Rua do Vale ao Caminho 
de São Miguel em Arroteia em Souto da Carpalhosa, 
abertura de caminho da Rua do Paraíso à Estrada de 
São Miguel em Souto da Carpalhosa, ligação da Rua 
dos Pereiras à Estrada de São  Miguel em Souto da 
Carpalhosa, ligação da Rua do Pinheiro Manso à Rua 
das Eiras em Moita da Roda, ligação da Rua da 
Ameixoeirinha ao lugar de Moita da Roda 

€40.000,00 

Total   €900.000,00 
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A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e nos termos das 
disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do art igo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, e das alíneas a) e c) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 1 1 de Janeiro, delibera por  
unanimidade aprová-los nos termos e submetê-los à A ssembleia Municipal para 
aprovação, em conformidade com a alínea s) do n.º 2  do artigo 53.º da referida Lei. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  EM JUNTAS DE 
FREGUESIA – FUNDO MUNICIPAL DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊ NCIAS E FUNDO 
MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO 

N.º 1877/05 O Município de Leiria à semelhança dos protocolos celebrados em 2003, 
deseja renovar os protocolos do Fundo Municipal de Delegação de Competências e o 
Fundo Municipal de Apoio Técnico, assim propõe que sejam transferidas as verbas 
correntes e de capital  inscritas nas Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2006. 

          

Acessibilidades e infraestruturas rodoviárias 

  

Parcela 
igual para 
todas as 

freguesias  

População 
residente 

Área da 
Freguesia  Rede 

Rodoviária  Declive  Excentricidade  Acessibilidade  

Índice de 
Urbanização  Total 

Freguesias 15,00% 30,00% 30,00% 10,00% 4,00% 2,00% 2,00% 7,00% 100,00% 

          

 A distribuição do FMDC pelas freguesias obedece ao s seguintes critérios: 

a)      15% igualmente por todas as freguesias; 

b)      30% na razão directa da população residente em 2001; 

c)      30% na razão directa da área da freguesia; 

d)      18% para um critério relativo a acessibilidades e infraestruturas (com exclusão da Freguesia de Leiria), composto por: 

i)        10% na razão directa do comprimento da rede rodoviária da freguesia ponderada por um factor relativo à natureza do 
pavimento; 

ii)       4% para um factor relativo ao declive médio da freguesia;  

iii)     2% para um factor de excentricidade (razão entre o perímetro e a área da freguesia); 

iv)     2% na razão directa da distância entre as sedes de Freguesia e de Concelho; 

e)      7% para um critério relativo ao índice de urbanização da freguesia (com exclusão da Freguesia de Leiria), composto pela 
percentagem de área urbana cartografada no PDM; 

 

Anexo II - Fundo Municipal de Apoio Técnico (FMAT) 

    

Freguesias Funcionários 
propostos Funcionários existentes Funcionários a pagar 

Amor 2 0 2 
Arrabal 2 0 2 
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Azoia 2 0 2 
Bajouca 2 0 2 
Barosa 2 0 2 
Barreira 2 1 1 
Bidoeira de Cima 2 0 2 
Boa Vista 2 0 2 
Caranguejeira 3 0 3 
Carreira 1 0 1 
Carvide 2 1 1 
Chaínça 1 0 1 
Coimbrão 2 0 2 
Colmeias 3 0 3 
Cortes 2 1 1 
Leiria 0 0 0 
Maceira 6 0 6 
Marrazes 6 4 2 
Memória 1 0 1 
Milagres 2 0 2 
Monte Real 5 5 0 
Monte Redondo 3 1 2 
Ortigosa 2 0 2 
Parceiros 2 1 1 
Pousos 4 1 3 
Regueira de 
Pontes 

2 0 2 

Sta. Catarina 
Serra 3 0 3 

Sta. Eufémia 2 1 1 
Souto da 
Carpalhosa 

3 1 2 

Total  71 17 54 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a 
renovação dos protocolos e a transferência dos mont antes inscritos nas Opções do 
Plano e Orçamento Municipal para 2006 e submetê-la à Assembleia Municipal para 
aprovação, em conformidade com a alínea s) do n.º 2  do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro. 

** 

RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  EM JUNTAS DE 
FREGUESIA – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 
DE ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR. 

N.º 1878/05 O Município de Leiria à semelhança dos protocolos celebrados em 2002, 
deseja renovar o protocolo da Manutenção e Conservação de Escolas do Primeiro Ciclo de 
Ensino Básico e Pré-Escolar, assim propõe que sejam transferidas as verbas correntes e de 
capital  inscritas nas Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2006. 
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Manutenção e conservação de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-
Escolar 

Amor €6.573,30 

Arrabal €3.937,54 

Azoia €3.289,34 

Bajouca €4.536,34 

Barosa €2.264,06 

Barreira €3.833,24 

Bidoeira de Cima €3.284,32 

Boavista €2.640,18 

Caranguejeira €8.774,92 

Carreira €2.440,66 

Carvide €4.536,34 

Chaínça €1.358,56 

Coimbrão €3.729,18 

Colmeias €6.967,56 

Cortes €4.032,88 

Leiria €13.895,02 

Maceira €17.123,68 

Marrazes €16.470,08 

Memória €2.840,78 

Milagres €4.432,16 

Monte Real €2.690,18 

Monte Redondo €5.334,66 

Ortigosa €3.184,68 

Parceiros €5.030,60 

Pousos €7.584,76 

Regueira de Pontes €2.839,82 

Sta. Catarina Serra €6.530,72 

Sta. Eufémia €3.388,50 

Souto da Carpalhosa €7.632,46 

Total €161.176,52 

 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a 
renovação do protocolo e a transferência dos montan tes inscritos nas Opções do 
Plano e Orçamento Municipal para 2006 e submetê-la à Assembleia Municipal para 
aprovação, em conformidade com a alínea s) do n.º 2  do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro. 
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** 

Ponto número quatro 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LEIRIA 
N.º 1879/05 Presente a carta com a ref.ª 079/2005/OSPCML (ENTFE 05/6749), em que o 
Presidente da Direcção requer a atribuição de um subsídio no valor de €40.000,00 para 
aquisição dos géneros alimentares tradicionais e essenciais que integram o “Cabaz de 
Natal”. 
Face aos investimentos realizados ao longo do ano em curso e aos encargos mensais com 
comparticipações, as OSPCML não têm condições financeiras para suportar a aquisição do 
Cabaz de Natal, o qual, para muitas famílias constitui a única possibilidade de ter uma ceia 
de natal melhorada. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pela alínea p) do n.º 
1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembr o, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade at ribuir um apoio no valor de 
€40.000,00 (quarenta mil euros), às Obras Sociais d o Pessoal da Câmara Municipal 
de Leiria, para custear parte dos custos referentes  à distribuição do cabaz de natal 
aos seu associados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, em regime de 
substituição, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 19 de Dezembro de 2005. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 edital n.º 117/05, de 20 de Julho 

 
 
 
 


