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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2022/04/19 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA 

 

Epígrafe | Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria – Alteração de 

candidatura do apoio para despesas correntes e despesas de capital – União das Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

 

Deliberação | Considerando que:  

i. O Regulamento de Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria foi 

publicado através do Aviso n.º 3450/2020 no Diário da República 2.ª série, no dia 28 de fevereiro de 

2020; 

ii. Devido à situação excecional que se vive no momento atual existe a necessidade de proceder ao 

cancelamento e reformulação das atividades programadas pelas Freguesias no ano transato; 

iii. Após a aprovação dos referidos apoios em reunião de Câmara Municipal de 30 de novembro de 2021 e 

Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2021, a União das Freguesias pronunciou-se sobre a 

possibilidade de alterar as candidaturas de despesas correntes e alterar as candidaturas de despesas de 

capital, conforme anexo; 

iv. A União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, através do preenchimento do pedido de auxílio 

financeiro, apresentou alteração das candidaturas de apoio para despesas correntes e alterou a 

candidatura de despesas de capital, nomeadamente nos valores aprovados para cada candidatura; 

v. A Freguesia dispõe de atribuições e competências em domínios bastante diversificados, nomeadamente, 

na promoção e salvaguarda dos interesses das respetivas populações, e têm uma especial relação de 

proximidade que lhes confere uma posição privilegiada nessa missão, foram registadas e analisadas as 

respetivas alterações às candidaturas, cumprindo as disposições constantes do Regulamento. 

Desta forma, são utilizadas para este efeito, as verbas previstas no Plano para 2022. 

Os apoios anteriormente referidos enquadram-se nos termos regularmente estabelecidos para a sua 

concessão. 

Assim, nos termos e fundamentos aduzidos, para efeitos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual propõe-se que a Câmara Municipal de 

Leiria submeta à Assembleia Municipal de Leiria que, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do referido 

anexo ao diploma legal, delibere autorizar as alterações das candidaturas da União das Freguesias mencionada nos 

termos e condições anteriormente apresentadas. 

Mais se propõe solicitar à Assembleia Municipal de Leiria que a deliberação a tomar seja aprovada em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta apresentada, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual 

deliberou por unanimidade:  

a) Propor, nos termos do disposto na alínea ccc) n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal de Leiria que, no uso da competência que lhe está 
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cometida na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do referido anexo ao diploma legal, delibere alterar as 

candidaturas de apoio para despesas correntes e despesas de capital da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes nos termos e fundamentos anteriormente expostos e de acordo com o constante 

nos quadros ora apresentados; 

b) Solicitar à Assembleia Municipal de Leiria que a deliberação a tomar seja aprovada em minuta, para 

produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.   

8/22,1,337/22 - 20-04-2022



Tipologia da atividade Registo SIDAM Alínea Regulamento Valor solicitado total Valor 85% Observação Tipologia da atividade Registo SIDAM Alínea Regulamento Valor solicitado total Valor 85% Observação

Tasquinhas da Barreira - iluminação, 
artistas, som, limpeza, palcos e 

barracas - cancelado em 11 de abril 
de 2022

 alínea a) do art.5 ( ativ.  
Regulares)

6 000,00 €

Colocação de placas em ossários e 
gavetões no Cemitério dos Pousos e 
Vidigal - alterado o valor(aumento) 
em 11/04/2021 (reunião de CML de 
19/04/2022 e AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

29 339,00 €

Tasquinhas das Cortes - iluminação, 
som , palcos, artistas, limpeza - 

cancelado em 11 de abril de 2022

 alínea a) do art.5 ( ativ.  
Regulares)

6 000,00 €

Execução de serventias e acessos a 
terrenos agricolas, florestais e bermas 

- caminhos vicinais e agricolas em 
Fontes, Casal da Cortiça, Vidigal, 

Touria e Quinta do Retiro - alterado o 
valor(redução) em 11/04/2021 

(reunião de CML de 19/04/2022 e 
AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

93 759,12 €

Festival Gastronómico do Pousos- 
artistas, iluminação, som, limpeza, 

palco e aluguer das tasquinhas - 
cancelado em 11 de abril de 2022

 alínea a) do art.5 ( ativ.  
Regulares)

16 434,26 €

Requalificação das Fontes e 
Lavadouros Abadia, Vale Verde, 

Azabucho, Casal Novo, Sobral e Pinhal 
Verde

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

85 000,00 € 72 250,00 €

Passeio dos idosos-aluguer de 
autocarros, artista ,animador e 

restaurante - cancelado em 11 de 
abril de 2022

 alínea a) do art.5 ( ativ.  
Regulares)

30 000,00 €

Obras de restauro, pintura caixilharia 
e mobiliário (mesas, cadeiras e 

moveis) para a secretaria dos Pousos - 
alterado o valor em 11/04/2021 

(reunião de CML de 19/04/2022 e 
AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

24 380,00 €

Torneio de Futsal-publicidde, arbitros
 alínea a) do art.5 ( ativ.  

Regulares)
2 000,00 € 1 700,00 €

Requalificação das paredes exteriores 
do Lote 2 na Zona Industrial dos 

Pousos -pintura e restauro - alterado 
o valor em 11/04/2021 (reunião de 

CML de 19/04/2022 e AML de 
29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

5 240,33 €
Manutenção de Caminhos Agrícolas, 

lugar do Vidigal, Touria, Fontes, 
Amoreira, Abadia - aprovado em 
reunião de CML de 19/04/2021 e 

AML 29/04/2021

Registo 21200   alínea a) do art.5 ( ativ.  
Regulares)

58 434,26 € 49 669,12 €

Requalificação do exterior e interior 
do antigo Posto Médico da Barreira - 

obras de restauro, caixilharia, 
reparação do pavimento interior e 

exterior,… 

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

41 537,00 € 35 306,45 €
Modernização administrativa - 

aquisição de equipamento 
informático, software, elétrico, 

telefones, telemóveis, 
eletrodomésticos e equipamento 
audiovisual - alterado  o valor em 
11/04/2021 (reunião de CML de 

19/04/2022 e AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

3 500,00 €

Execução de parque e caravanismo - 
muro, vedação, WC  - alterado o valor 

em 11/04/2021 (reunião de CML de 
19/04/2022 e AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

46 481,46 €

Colocação de placas em ossários e 
gavetões no Cemitério dos Pousos e 
Vidigal - alterado o valor(aumento) 
em 11/04/2021 (reunião de CML de 
19/04/2022 e AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

30 229,00 € 25 694,65 €

Execução de serventias e acessos a 
terrenos agricolas, florestais e bermas 

- caminhos vicinais e agricolas em 
Fontes, Casal da Cortiça, Vidigal, 

Touria e Quinta do Retiro - alterado o 
valor(redução) em 11/04/2021 

(reunião de CML de 19/04/2022 e 
AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

35 091,71 € 29 827,95 €

Obras de restauro, pintura caixilharia 
e mobiliário (mesas, cadeiras e 

moveis) para a secretaria dos Pousos - 
alterado o valor em 11/04/2021 

(reunião de CML de 19/04/2022 e 
AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

39 333,17 € 33 433,19 €

Requalificação das paredes exteriores 
do Lote 2 na Zona Industrial dos 

Pousos -pintura e restauro - alterado 
o valor em 11/04/2021 (reunião de 

CML de 19/04/2022 e AML de 
29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

6 000,00 € 5 100,00 €

Modernização administrativa - 
aquisição de equipamento 

informático, software, elétrico, 
telefones, telemóveis, 

eletrodomésticos e equipamento 
audiovisual - alterado  o valor e 

objetos ( painel led, mastros, 
bandeiras, bases) em 11/04/2021 
(reunião de CML de 19/04/2022 e 

AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

40 000,00 € 34 000,00 €

Execução de parque e caravanismo - 
muro, vedação, WC  - alterado o valor 

em 11/04/2021 (reunião de CML de 
19/04/2022 e AML de 29/04/2022)

 alínea b) do art.5 
(infraestruturas, 
beneficiação e 
modernização)

51 812,88 € 44 040,95 €

51 369,12 € 279 653,20 €

51 369,12 € 279 653,20 €

Freguesia de UF Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Freguesia de UF Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Total apresentada pela JF Total apresentada pela JF

Total Total 

Despesas correntes Despesas capital/investimento

NIPG 51670/21

NIPG 51670/21
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