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Acta n.º 25/2008 
 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre 

do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores 

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. António Manuel de Faria 

Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e a Dra. Carla Alexandra Ferreira 

Sebastião, em substituição do Dr. Raul Miguel Castro, por motivos devidamente 

justificados. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Senhor Arq.º Raposo Pires, 

Chefe de Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa.  

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Presidente deu início à reunião, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................9 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................9 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1039/03 – Respol, Resinas, SA ......................9 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 384/04 – ECORODA, Investimentos e Gestão, 

SA 9 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 940/05 – Carlos Alberto Ferreira dos Santos 10 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 234/06 – CREINVEST, Investimentos 

Imobiliários, SA .............................................................................................................11 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 820/06 – Benilde Elisabete Silva e Outro......11 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1270/06 – Luís Ferreira Lopes......................12 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 420/07 – Ramiro de Jesus Silva ...................13 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 960/07 – REBOBINADORA POUSENSE, 

Rebobinagem e Comércio de Motores, Lda. .................................................................14 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1109/07 – Anabela Maria Barreiros Ferreira 

Carvalho........................................................................................................................15 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1267/07 – Georgina Silveira dos Santos.....15 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 17/08 – Manuel Fernandes .........................17 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 42/08 – INDOORHOUSE, Imobiliária, SA ...18 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 58/08 – Maria Leontina da Silva Pereira .....20 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 391/08 – Júlia Borges Pereira.....................21 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 408/08 – Construções Francisco Henriques e 

Domingos, Lda. .............................................................................................................22 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 443/08 – Restaurante O Planalto de Moreira 

& Gonçalves, Lda..........................................................................................................23 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 446/08 – Filipe Ferreira de Sousa...............24 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 603/08 – AÍVEMFLECHA, Lda....................25 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação..................................26 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 33/08 – Ricardo Jorge Santos Fernandes

 26 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 25/08 – Província Portuguesa da Ordem 

Franciscana ..................................................................................................................26 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 22/07 – Rodrigues Alves & Companhia, Lda. ..27 

1.4. Análise do processo de licenciamento industrial n.º 8/03 – Cerâmica do Centro, 

Lda................................................................................................................................27 

1.5. Análise do processo de licenciamento combustíveis n.º 3/06 – N & S – BASTOS, 

Empreendimentos Turísticos, Lda. ................................................................................28 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................29 

1.6.1. Processo de loteamento n.º 31/78 – David Vicente Ferreira................................29 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 53/93 – Manuel Maria dos Santos...........................29 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 18/00 – Mansos, Sociedade Imobiliária, SA ............30 

Ponto dois ......................................... ..........................................................................30 

2.1. Processo n.º T – 62/2008. Empreitada de «Execução de um colector de águas 

pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de Novembro, freguesia de Bajouca». 

Aprovação para adjudicação definitiva. .........................................................................30 

2.2. Processo n.º T – 84/2005. Remodelação do edifício n.º 4 do Município de Leiria em 

S. Romão. Aprovação de trabalhos a menos ................................................................31 

2.3. Relatório de actividades de 2007 da Comissão Arbitral Municipal (CAM)...............31 

Ponto três ......................................... ...........................................................................31 
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3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa................................31 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais durante o 

mês de Novembro de 2008 ...........................................................................................31 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira................32 

3.2.1. Pagamentos ........................................................................................................32 

3.2.2. Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 do 

Município de Leiria ........................................................................................................33 

3.2.3. Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria..........................................33 

3.2.4. Subsídios aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento .......................34 

3.2.5. Elaboração do estudo de sustentabilidade económica no âmbito da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e aprovação da minuta do contrato 

com a AMLEI. Rectificação da deliberação n.º 656/08 ..................................................34 

3.2.6. Pagamento de facturas aos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento..................................................................................................................34 

3.2.7. Anulação de guia de recebimento n.º 36352, de 28 de Dezembro de 2007.........35 

3.2.8. Resumos de tesouraria .......................................................................................35 

Ponto quatro....................................... .........................................................................36 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos Humanos

 36 

4.1.1. Voto de pesar a: ..................................................................................................36 

a) Maria Vitória Baena Turmo Mendes..........................................................................36 

b) Maria de Jesus Ferreira Velez...................................................................................36 

Ponto cinco ........................................ .........................................................................36 

Proposta de alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria..............36 

Ponto seis......................................... ...........................................................................37 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do Desenvolvimento

 37 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) .....................................................................37 

6.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) ..............................................................38 

6.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por inutilidade superveniente da decisão 

de remoção ...................................................................................................................39 

6.1.4. Anulação de guias de recebimento......................................................................39 

6.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 51 

(ENT. 08/23103)............................................................................................................40 

6.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 268 

(ENT. 08/23102)............................................................................................................40 

6.1.7. Alargamento de horário de funcionamento (ENT. 08/25993) ...............................40 
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6.1.10. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/24640) ..............41 

6.1.11. Funcionamento do mercado municipal nos meses de Dezembro de 2008 e 

Janeiro de 2009 (INT. 13956/08)...................................................................................42 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos..........................................................................................................42 

6.2.1. Projecto «RECICLAGEM AMI, Fundação de Assistência Médica Internacional». 

Recolha e valorização de consumíveis informáticos (tinteiros e toners) ........................42 

6.2.2. Projecto Resid´Arte. 1.ª Bienal de Arte Jovem.....................................................43 

6.2.3. Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a ASPEA – Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental no âmbito do Projecto Rios. .................................43 

Ponto sete......................................... ...........................................................................44 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 

Municipal.......................................................................................................................44 

7.1.1. Freguesia de Cortes. Transferência de verba......................................................44 

7.1.2. Escola 1.º CEB de Arrabalde. Donativo...............................................................45 

7.1.3. Acordo de colaboração Educação Pré-escolar. Apoio Social. Agrupamento de 

Escolas dos Marrazes ...................................................................................................45 

Ponto oito ......................................... ...........................................................................48 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Cultura ................48 

8.1.1. Concerto de Natal ...............................................................................................48 

8.1.2. Doação de acervo ao M|i|MO - Museu da Imagem em Movimento......................49 

8.1.3. Apoio à Freguesia de Santa Catarina da Serra. 3.º Festival «O Chícharo da 

Serra» ...........................................................................................................................51 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto .............51 

8.2.1. Apoio ao Associativismo Desportivo/ PAAD Infra-Estruturas. Candidatura de 

Junho de 2008 ..............................................................................................................51 

Ponto nove ......................................... .........................................................................53 

9.1. Construção do Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa. Processo n.º T-77/07. 

Informação da Comissão de análise .............................................................................53 

9.2. Expropriação das parcelas de terreno necessárias à concretização do projecto 

«EPA1 – Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a Ponte 

Afonso Zuquete» inserido no âmbito do programa de acção local para a regeneração 

urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR)..............................................................54 

9.3. Revisão do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço público de 

transportes colectivos urbanos na área do concelho de Leiria, celebrado em 7 de Julho 

de 2005.........................................................................................................................54 

Ponto dez.......................................... ...........................................................................54 
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Aprovação da planta dos aglomerados populacionais de acordo com a alínea a) do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, ao abrigo do Plano Municipal da 

Defesa contra Incêndios Concelhios .............................................................................54 

Ponto onze......................................... ..........................................................................55 

11.1. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia dos Parceiros para requalificação 

urbana e paisagística da Fonte e Lavadouro dos Parceiros ..........................................55 

11.2. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Caranguejeira para 9.ª Mostra 

Gastronómica «Tasquinhas».........................................................................................55 

11.3. Apoio ao Sport Clube Leiria e Marrazes. IV Festival dos Doces d’Avó e II Festival 

do Petisco .....................................................................................................................56 

11.4. GestinLeiria ..........................................................................................................57 

Ponto doze......................................... ..........................................................................57 

12.1. Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, EM para 2009 ..........................57 

12.2. Ajustamento das tarifas de venda de água para o ano de 2009 e tarifa de 

disponibilidade de água.................................................................................................58 

12.3. Actualização da taxa de utilização dos sistemas públicos de drenagem de águas 

residuais (TUSPAR) para o ano de 2009 ......................................................................59 

12.4. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria ................61 

12.5. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Maceira ............61 

12.6. Estatutos da Associação de Municípios da Região de Leiria ................................62 

*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia : 

Ponto um ........................................... ..........................................................................63 

Processo de Inquérito ...................................................................................................63 

Ponto dois ......................................... ..........................................................................63 

Bolsas de estudo a jovens de São Filipe para o ano lectivo 2008/2009 a título 

excepcional ...................................................................................................................63 

Ponto três ......................................... ...........................................................................65 

Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria;.........................................65 

Ponto quatro....................................... .........................................................................68 

Lista de despesas do Teatro Miguel Franco referente ao mês Novembro de 2008 .......68 

Ponto cinco ........................................ .........................................................................69 

Concurso público para a aquisição de serviços de vigilância do Município de Leiria. 

Autorização para a realização da despesa, abertura de procedimento e aprovação do 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos ...........................................................69 

Ponto seis......................................... ...........................................................................70 

Protocolo de colaboração entre a AMPL e o Município de Leiria...................................70 

Ponto sete......................................... ...........................................................................72 

Protocolo entre a Freguesia de Bidoeira de Cima e o Município de Leiria.....................72 
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Ponto oito ......................................... ...........................................................................74 

Protocolo entre a Freguesia de Milagres e o Município de Leiria ..................................74 

Ponto nove ......................................... .........................................................................75 

Protocolo entre a Freguesia de Monte Redondo e o Município de Leiria.......................75 

Ponto dez.......................................... ...........................................................................76 

Protocolo entre a Freguesia de Carvide e o Município de Leiria....................................76 

Ponto onze......................................... ..........................................................................78 

Tarifa de ligação de Saneamento. Campanha 2009......................................................78 

Ponto doze......................................... ..........................................................................79 

Festa de Natal. Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria....................79 

Ponto treze ........................................ ..........................................................................80 

Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reconstrução dos edifícios do ex-ral 4 na 

cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem em Movimento 

M|i|m|o». Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais...................................80 

Ponto catorze ...................................... ........................................................................80 

Processo n.º T – 113/2006. Reconstrução dos edifícios do ex-ral 4 na cerca do Castelo 

de Leiria para instalação do Museu de Imagem em Movimento – M|i|mo. Estudo de 

revisão de preços para aprovação. ...............................................................................80 

 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 

 Intervenção da munícipe Dona Maria Lúcia Carreira 

 
A Senhora Maria Lúcia Carreira  explicou ter feito um pedido de licenciamento e 

alvará para a construção de um muro no seu terreno, sito em Martinela, freguesia do 

Arrabal, estando a decorrer simultaneamente um processo de contra-ordenação, devido 

a uma vedação que lá colocara.  

Mais referiu que após a colocação dessa vedação, o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia do Arrabal veio ao Município de Leiria pedir para aquela ser retirada. 

Nessa altura, ela, declarante, apresentou alguns esclarecimentos à Câmara e colocou o 

assunto em Tribunal para que reconhecesse aquela parcela de terreno como sendo 

dela.  

Concluiu afirmando aguardar resposta do Município relativamente ao pedido 

efectuado, a fim de saber se terá ou não de retirar a vedação e/ ou se poderá aguardar 

a decisão do Tribunal. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  explicou que existia um 

processo de licenciamento de um muro de vedação, o qual foi licenciado com 
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determinado afastamento do eixo da via, cerca de 4 metros, nunca tendo sido colocada 

a questão da titularidade do terreno. 

Depois foi entregue uma nova planta a substituir a anterior, na qual o eixo era 

deslocado, considerando-se entre o muro da escola e o terreno da munícipe, o que viria 

a contrariar o que fora licenciado, motivo por que não foi licenciado nos termos 

posteriores. Entretanto, informou ainda que, em virtude de ter havido desistência do 

processo para licenciar a construção do muro, foi o processo arquivado. 

Mais explicou que depois desta situação a Fiscalização passou no local e 

detectou a construção de uma vedação, tendo sido iniciadas as diligências habituais 

nestes casos. 

Face à explicação da Senhora Vereadora, a Senhora Presidente resumiu então 

que o que trouxera a Senhora Lúcia Carreira à reunião: em primeiro lugar, o facto de 

estar a decorrer um processo de contra-ordenação por ter feito algo que não estava 

legalizado; em segundo lugar, retomar o processo do muro para se encontrar a 

demarcação do mesmo no sítio legalmente correcto. 

Neste caso, a Senhora Presidente  evidenciou que havia dúvidas na limitação 

do terreno mas a colocação da vedação sem autorização consubstanciava uma obra 

ilegal, perante a qual a Câmara teve de actuar. Quanto às dúvidas existentes na 

titularidade do terreno, disse ainda, deveria aguardar-se pela decisão do Tribunal.  

A Senhora Presidente  terminou a sua intervenção referindo que documentação 

complementar entregue iria ser analisada e o processo de contra-ordenação seguiria os 

seus trâmites normais. 

 

Intervenção da munícipe Dona Rosalina Viegas 

 

A Dona Rosalina Viegas  solicitou que a Câmara a autorizasse a limpar os 

matos e silvados de um terreno pertencente ao Município situado atrás de sua casa e 

entregou uma declaração. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse ter ficado agradavelmente 

surpreendida quando a Divisão dos Espaços Verdes lhe falara na vontade da D. 

Rosalina em limpar o terreno, e propôs a elaboração de um protocolo. Contudo, quando 

a D. Rosalina entregou uma declaração assinada pelos condóminos, na qual estava 

patente o interesse da requerente na utilização do terreno em benefício próprio, o 

protocolo ficou suspenso. Assim, explicou que, para se dar seguimento ao protocolo, é 

condição sine qua non que a utilização do terreno municipal se faça em benefício 

público. 

A Senhora Presidente explicou que ninguém colocava problemas em ser a D. 

Rosalina Viegas a limpar o terreno e referiu que a nova declaração por aquela entregue 

não mencionava o interesse próprio. 
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Intervenção do munícipe Senhor Ricardo Vieira 

 

O Senhor Ricardo Vieira  questionou o ponto da situação relativo ao processo 

n.º 1456/04, já que o café ainda se encontrava aberto, apesar de a proprietária ter sido 

notificada para o encerrar. 

A Senhora Presidente  respondeu que, na sequência da notificação para 

encerramento, a proprietária reagiu e apresentou argumentação já analisada pela 

Divisão Jurídica. «Da análise efectuada concluiu-se que seria para manter a decisão de 

encerramento», assunto que viria a reunião de Câmara no sentido de manter a decisão 

de encerramento. 

O Senhor Ricardo Vieira perguntou se seria possível recorrer dessa decisão ao 

que a Senhora Presidente  respondeu que, na Câmara o processo ficaria concluído, 

mas a proprietária poderia recorrer por outras formas, seguindo para Tribunal. 

 

Intervenção da Senhora Presidente 

 

A Senhora Presidente , de seguida, leu uma nota abaixo transcrita: 

«Prémios SAPO Local / Universidade do Minho 2008 

Com o objectivo de destacar os Municípios com melhores práticas na Internet, 

os Prémios SAPO Local/ Universidade do Minho pretendem valorizar o trabalho 

desenvolvido pela Administração Pública, pela qualidade, quantidade e 

diversidade dos serviços que presta on-line, beneficiando toda a sociedade. 

O estudo desenvolvido pelo GÁVEA, Laboratório de Estudo e Desenvolvido da 

Sociedade da Informação da universidade do Minho, realizou-se pela primeira 

vez em 2000 e de dois em dois anos avalia a qualidade da presença das 

Câmaras Municipais na Internet. 

Este ano a parceria SAPO Local/ Universidade do Minho deu um novo impulso à 

divulgação do estudo e dos seus resultados, considerando que a implementação 

de estratégias de governo electrónico são uma ferramenta fundamental para a 

qualidade de vida dos cidadãos e competitividade da nossa economia. 

Foram avaliados todos os websites disponíveis tendo por base os seguintes 

critérios: conteúdos, actualização de conteúdos, acessibilidade, navegabilidade, 

facilidades para cidadãos com necessidades especiais, serviços on-line. 

Leiria garantiu o segundo prémio para a Câmara Municipal com melhor sítio Web 

com interacção mono-direccional. 

É um incentivo para continuar o trabalho de desenvolvimento da nossa presença 

na internet, através da constante melhoria das ferramentas colocadas à 

disposição dos munícipes e de todos os utilizadores da internet.» 
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 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1610/08  | Presente a acta n.º 23, referente à reunião de 11 de Novembro, cuja 

leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado 

por unanimidade  aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
�������� D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1039/03 –  Respol, Resinas, SA 

DLB N.º 1611/08 | No seguimento da análise do Processo de Obras Particulares n.º 

1039/03 – RESPOL, RESINAS SINTÉTICAS, SA, com sede social em Moita Altas, 

Pinheiros, Apartado 2910, freguesia de Marrazes, e tendo em conta os últimos 

elementos trazidos ao processo pelo requerente, verifica-se que a parcela cadastral se 

encontra, de acordo com o parecer do PDM datado de Outubro de 2008 e com base na 

escala 1:10.000, maioritariamente em área industrial, e a parte restante em área 

habitacional/residencial de baixa densidade, propõe a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves considerar-se um ajustamento de pormenor de acordo com a alínea c) do n.º 

2 do artigo 96.º do Regulamento do PDM, carecendo de aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo do Regulamento do PDM. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

manifestar a sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites 

entre espaços pertencentes a classes de uso do solo distintas, de acordo com a alínea 

c) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director Municipal e remeter esta 

decisão à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do 

referido artigo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 384/04 – ECORODA, Investimentos e 

Gestão, SA 

DLB N.º 1612/08 | De ECORODA, INVESTIMENTOS E GESTÃO SA, com sede social 

na Estrada dos Parceiros, n.º 267, freguesia de Parceiros, referente aos elementos 

apresentados em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização da alteração 



1800 (10) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 25, de 2008.12.09 

Im-DA-15-09_A00 

 

de um edifício destinado a comércio de automóveis e construção de muros, em Quinta 

do Pisão, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados pela requerente vieram ultrapassar os motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento, concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/26, constante do respectivo 

processo (folha 517), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado 

ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. projecto de segurança contra risco de incêndio rectificado e aprovado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, devendo ser compatível com a 

arquitectura proposta; 

1.2 projecto de estabilidade face às alterações propostas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 940/05 – Carlos Alberto Ferreira dos 

Santos 

DLB N.º 1613/08 | De CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, residente na 

Rua José de Oliveira Zuquete, lote 72, Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar sita no mesmo local, inserida no processo de loteamento n.º 31/80 

(2.ª fase). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/03, constante do 

respectivo processo (folha 245), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1. Respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 

2. Colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro. 

3. Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e do artigo 46.º do RMOUCL. 

4. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 
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5. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio www.cm-

leiria.pt. 

b. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março. 

c. Auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico. 

d. Declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística. 

e. Fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva). 

f. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= 1. 

g. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 234/06 – CREINVEST, Investimentos 

Imobiliários, SA 

DLB N.º 1614/08 | De CREINVEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social na Avenida D. João II, n.º 1.16.05 L, 6.º I, concelho de Lisboa, referente ao 

projecto de arquitectura para reconstrução, ampliação e alteração de um edifício misto – 

alteração de arquitectura – aditamento – sem aumento de área, nas Ruas do Comércio / 

João de Deus e Largo Marechal Gomes da Costa, localidade e freguesia de Leiria. 

Trata-se do pedido referente à alteração de compartimentação de espaços de 

garagem nos pisos -1 e -2, em aditamento ao projecto anteriormente aprovado por 

deliberação de Câmara de 2008/09/02. 

O pedido encontra-se instruído com projecto aprovado pela Direcção Regional 

de Cultura do Centro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/05, constante do 

respectivo processo (folha 1892), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar a alteração ao projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida e informar a firma requerente que deve cumprir 

com as restantes condições de licenciamento já anteriormente indicadas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 820/06 – Benilde Elisabete Silva e Outro 
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DLB N.º 1615/08 | De BENILDE ELISABETE SILVA E OUTRO, residente na Estrada 

dos Pinheiros, n.º 690, 2.º esquerdo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de uma moradia unifamiliar e muros de 

vedação, na Rua do Prazo, Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

O proposto compreende alterações de fachada e interior, bem como diminuição 

de área na cave, que em nada alteram a implantação inicialmente aprovada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/26, constante do 

respectivo processo (folha 458), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura face às 

alterações propostas; 

1.2. estimativa de custo da alteração; 

1.3. calendarização dos trabalhos; 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

2.1. efectuar a pavimentação da zona a ceder ao domínio público de acordo com o 

projecto apresentado, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais 

idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais (condição anteriormente imposta); 

2.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, relativamente 

à área a ceder ao domínio público (condição anteriormente imposta). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1270/06 –  Luís Ferreira Lopes 

DLB N.º 1616/08 | De LUÍS FERREIRA LOPES, residente na Rua das Oliveiras, n.º 1, 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

de um edifício para instalação de lar de idosos, situado no local acima referido, numa 

zona definida no Plano Director Municipal como Áreas habitacionais ou residenciais de 

Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/11/26, com o seguinte teor: 

«A proposta compreende alterações de interiores, fachada e uso. O pedido teve 

parecer desfavorável do Centro Regional de Segurança Social. 
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Nestas condições, e analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 

pedido face ao disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo diploma legal.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/26, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade  notificar 

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão.  

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente do parecer do Centro Regional 

de Segurança Social (folhas 72 e 73). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 420/07 – Ramiro de Jesus Silva 

DLB N.º 1617/08 | De RAMIRO DE JESUS SILVA, residente na Rua da Ponte Nova, 

Edifício Machado, 1.º esquerdo, Batalha, referente aos elementos apresentados em 

fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de ampliação 

de um edifício destinado arrumos de apoio a stand de automóveis e respectivo 

escritório, na Rua Principal, Brogal, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folha 90), deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, uma vez que o limite da parcela 

a destacar contraria o disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas (verifica-se a existência de vãos na moradia unifamiliar da parcela sobrante, 

devendo garantir-se um afastamento mínimo de 3,00m do limite proposto aos 

compartimentos habitacionais da referida moradia), e ainda por os elementos 

apresentados não solucionarem quanto aos motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento tomada em reunião de Câmara de 2007/08/02, 

nomeadamente: 

1.º o projecto apresentado propõe a edificação de um escritório e anexo (arrumos) 

para stand de automóveis. No entanto, face ao indicado nas plantas de localização à 
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escala 1:5000 e 1:1000, verifica-se a existência de outras construções, tendo sido uma 

destas referenciada na planta de implantação, como moradia do requerente. Assim, não 

se considera viável a pretensão uma vez que não é permitida a construção de mais do 

que uma edificação na parcela, de acordo com o previsto no artigo 77.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.º verifica-se uma discrepância entre a área da parcela constante da certidão da 

Conservatória do Registo Predial e a medida em planta de localização à escala 1:1000 

(a área medida em planta é inferior à área indicada na certidão da Conservatória do 

Registo Predial); 

3.º não apresenta planta de implantação com indicação das cotas ao eixo do 

arruamento, as dimensões do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material; 

4.º salienta-se ainda que na proposta de alteração não foi apresentado Termo de 

Responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura devidamente assinado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 960/07 – REBOBINADORA POUSENSE, 

Rebobinagem e Comércio de Motores, Lda. 

DLB N.º 1618/08 | De REBOBINADORA POUSENSE, REBOBINAGEM E COMÉRCIO 

DE MOTORES, LDA., com sede social na Rua da Seixeirinha, n.º 3, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de um 

armazém para oficina de rebobinagem de motores eléctricos (indústria Tipo 4), no local 

acima referido, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/11/26, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º não foi apresentado documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer 

direito que confira a faculdade de realização da operação urbanística (certidão da 

Conservatória do Registo Predial); 

2.º não apresenta projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos), face ao projecto 

inicialmente aprovado; 

3.º o processo indicado como antecedente para o local (Processo n.º 1726/89), não 

corresponde com o projecto apresentado, não havendo registo quanto ao licenciamento 

da edificação existente; 

4.º não cumpre com o disposto no artigo 1364.º do Código Civil, devendo os vãos no 

lado Norte ser gradados. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/26, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade  notificar 

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 86), pela Autoridade para as Condições 

do Trabalho (folha 51), pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (folha 60) e pela Autoridade de Saúde (folha 58). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1109/07 –  Anabela Maria Barreiros 

Ferreira Carvalho 

DLB N.º 1619/08 | De ANABELA MARIA BARREIROS FERREIRA CARVALHO, 

residente na Rua de Roma, lote 33, r/c, esquerdo, Quinta do Bispo, freguesia de 

Marrazes, referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do 

interessado quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento, 

do projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e 

muro de vedação, em Outeiro das Cavadas, Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade, sujeito a Plano de Pormenor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e na sequência dos elementos 

apresentados pela requerente no âmbito da proposta de indeferimento efectuada em 

fase de audiência prévia do interessado, deliberou por unanimidade  indeferir o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto 

no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, dado verificar-se que o prédio 

não confronta com caminho público devidamente infraestruturado, face às informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e Comissão de Toponímia, cujos 

conteúdos são já do conhecimento da requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1267/07 – Georgina Silveira dos Santos 
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DLB N.º 1620/08 | De GEORGINA SILVEIRA DOS SANTOS, residente na Rua 5 de 

Outubro, n.º 28, r/c, direito, Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação unifamiliar com demolição do existente, numa 

parcela a destacar de uma propriedade situada na Rua da Fonte Quente, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folhas 133 e 134), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

1.1. planta de implantação rectificada de modo a que o alinhamento curvo destinado 

ao alargamento do arruamento termine junto ao limite da parcela (canto que 

confronta com Deolinda Neves de Sousa e caminho); 

1.2. comprovativo do licenciamento do muro emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

SA, face ao recuo do mesmo para alargamento do arruamento de acordo com o 

indicado no ponto anterior e o previamente solicitado na informação datada de 

2008/08/04 (folha 110 do presente processo); 

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificado relativamente à área a ceder do domínio público 

(referente ao alargamento do arruamento); 

1.4. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

1.5. projectos de especialidades; 

2.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar 

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

3.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 
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5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar a pavimentação 

do espaço destinado ao alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização 

de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas 

que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados 

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela EP 

– Estradas de Portugal, SA (folha 66) e pelo Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea (folha 108). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 17/08 – Manuel Fernandes 

DLB N.º 1621/08 | De MANUEL FERNANDES, residente na Rua Professor Carvalho 

dos Santos, n.º 11, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente aos elementos 

apresentados em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para construção de um edifício 

de habitação unifamiliar, na Rua Professor Carvalho dos Santos, Praia do Pedrógão, 

freguesia de Coimbrão, numa zona abrangida pelos Estudos do Plano de Urbanização 

da Praia do Pedrógão (Área Central). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folha 130), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses os projectos de especialidades; 

2.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

3.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4.º a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o espaço público exterior ao 

edifício; 
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5.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

6. previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 42/08 – INDOORHOUSE, Imobiliária, SA 

DLB N.º 1622/08 | De INDOORHOUSE, IMOBILIÁRIA, SA, com sede social na Rua 

Castilho, n.º 65, 5.º esquerdo, Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um conjunto habitacional (4 fogos) e muros, com demolição do existente, 

na Rua Nossa Senhora Encarnação, freguesia de Leiria, localizada em Espaço Urbano, 

Área Consolidada da Cidade de Leiria de acordo com o previsto no Plano Director 

Municipal e abrangido pela Zona de Protecção da Capela de Nossa Senhora da 

Encarnação.  

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um pedido de informação 

(Inf. n.º 16/06), por deliberações de Câmara de 2007/01/18 e 2007/02/01, sendo o 

projecto agora apresentado na generalidade semelhante ao anterior. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folhas 94 e 95), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, tendo em conta o parecer favorável emitido pela Direcção Regional de Cultura 

do Centro / IGESPAR, IP e Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Direcção Regional de Cultura do 

Centro – IGESPAR, IP; 

2.º ceder ao domínio público espaço destinado aos lugares de estacionamento, 

passeios, zona de impasse e espaço destinado aos recipientes de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, conforme indicado na planta de cedências (desenho n.º 3); 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

3.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, 

devendo fazer referência do cumprimento do Plano Director Municipal, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas e Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto; 

3.2. plano de acessibilidades nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 
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mobilidade condicionada nas partes comuns do edifício (acesso até à porta 

principal de todos os fogos), bem como abrangendo o interior de um dos fogos; 

3.3. planta de implantação rectificada de modo a prever: 

3.3.1. passeio contínuo junto ao acesso à garagem, podendo prever-se lancis 

galgáveis para acesso dos veículos; 

3.3.2. passeio de modo a garantir o acesso pedonal entre o espaço envolvente 

aos lugares de estacionamento e o acesso ao edifício; 

3.4. planta de implantação com indicação na cor amarelo referente à demolição das 

construções existentes; 

3.5. calendarização e estimativa de custo com indicação da demolição das 

construções existentes; 

3.6. projectos de especialidades, incluindo; 

3.6.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao 

domínio público bem como as áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a 

construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 

receptor adequado com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do 

empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar 

n.º 23/95 de 23 de Agosto; 

4.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €8.000,00 a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

5.º todos os trabalhos de demolição, escavação e movimentação de terras deverão 

ser acompanhados por um arqueólogo, a cargo do dono de obra (condição a constar no 

alvará de licença de obras); 

6.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativo à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada nas 

partes comuns do edifício; 

7.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, 

relativamente ao espaço de jogo e recreio; 

8.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

9.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 
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9.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público; 

9.3. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e zona de impasse, 

devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no 

local, proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 

junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro/IGESPAR, IP (folhas 91 e 92) e Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 80). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 58/08 – Maria Leontina da Silva Pereira 

DLB N.º 1623/08 | De MARIA LEONTINA DA SILVA PEREIRA, residente na Rua de S. 

Miguel, n.º 408, Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva e muros de 

vedação, em Costeira, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/02, constante do 

respectivo processo (folha 161), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios 

junto à via; 

2.º cumprir com o disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de fumos e gases do 

esquentador e fogão, devendo as mesmas ser independentes entre si; 

3.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto; 

4.º a rampa de acesso ao edifício não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

5.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

junto ao arruamento; 

6.º apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 
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6.1. projectos de especialidade, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como áreas envolventes do 

edifício, devendo prever-se a construção de colector para drenagem das referidas 

águas pluviais até um meio receptor adequado, com indicação da respectiva 

secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o 

disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

7.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia ou depósito bancário 

no valor de €4.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas 

susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal;» 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

8.1. efectuar a pavimentação da zona de alargamento da via, estacionamento e do 

passeio, assim como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 

berma, bem como proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente 

venham a ser danificadas durante a obra, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

8.1.1. mais se refere que deverá encontrar-se pavimentada a totalidade do 

arruamento na frente da propriedade; 

8.2 efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado, devendo 

apresentar-se certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha n.º 110) e pela ANA – Aeroportos de 

Portugal, SA (folha 159).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 391/08 –  Júlia Borges Pereira 

DLB N.º 1624/08 |  Presente, pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas, uma informação datada de 2008/11/21, 

informando que, por lapso, foi emitida, em nome de JÚLIA BORGES PEREIRA, 

residente na Rua Joaquim Silva Ferreiro, Pinheiros, freguesia de Marrazes, a guia n.º 

19241/08, de 2008/07/28, mas não foi recebida, no montante de €5,00, respeitante ao 

pagamento da taxa devida pela entrada de requerimento (aditamento ao pedido inicial).  

Nessa sequência, propôs-se a anulação da guia n.º 19241/08, de 2008/07/28, 

em nome de JÚLIA BORGES PEREIRA. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o lapso verificado 

conforme informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 
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Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/21, constante do respectivo 

processo (folha 58), deliberou por  unanimidade  proceder à anulação da guia de 

receita n.º 19241, emitida em 2008/07/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 408/08 –  Construções Francisco 

Henriques e Domingos, Lda. 

DLB N.º 1625/08 | De CONSTRUÇÕES FRANCISCO HENRIQUES E DOMINGOS, 

LDA., com sede social na Rua Florbela Espanca, n.º 90, Touria, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, em Lagoeiros, freguesia de Marrazes, numa parcela 

remanescente de um pedido de destaque em sede do processo n.º 57/06. 

A parcela em causa localiza-se numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Verifica-se que a área da parcela indicada na certidão da Conservatória do 

Registo Predial (258 m2) já contempla as cedências ao domínio público efectuadas no 

âmbito do processo n.º 57/06. A área inicial da parcela remanescente era de 365 m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folha 156), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de especialidade; 

2.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

3.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativo à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada nas 

partes comuns do edifício; 

4.º cumprir em obra com o disposto no artigo 108.º e seguintes do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de fumos e gases 

do esquentador e fogão, devendo as mesmas ser independentes entre si; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

6.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 
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garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar-se a 

pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, estacionamento e 

alargamento de via, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem como proceder-se à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 152) e dar conhecimento ao 

Departamento de Obras Municipais da informação da Freguesia de Marrazes (folha n.º 

153). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 443/08 –  Restaurante O Planalto de 

Moreira & Gonçalves, Lda. 

DLB N.º 1626/08 | De RESTAURANTE O PLANALTO DE MOREIRA & GONÇALVES, 

LDA, com sede social na Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 7, Santo Antão, Batalha, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de uma fracção comercial para 

estabelecimento de restauração e bebidas, na Urbanização do Planalto, lote 2, r/c, dt.º, 

freguesia de Marrazes, inserido no loteamento n.º 25/82 e tendo como antecedente o 

processo n.º 504/83 encontrando-se de acordo com os mesmos. 

O proposto visa a alteração de fachadas e interiores que em nada alteram a 

implantação ou área de construção aprovadas inicialmente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/26, constante do 

respectivo processo (folha 147), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e Autoridade de Saúde; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, nomeadamente no 

que respeita ao horário de funcionamento do estabelecimento; 

3.º caso pretenda publicidade deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos; 

4.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

4.1. requerimento rectificado devendo ser assinado pelos dois gerentes, face ao 

constante na certidão do Registo Comercial; 

4.2. projecto de ventilação e exaustão de fumos; 
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4.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de isolamento 

térmico e/ou climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/06 e Decreto-Lei 

n.º 80/06 ambos de 4 de Abril; 

4.4. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança contra risco 

de incêndio, redigido em conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de Março, devendo ainda apresentar o comprovativo de inscrição 

do referido técnico em associação pública de natureza profissional; 

4.5. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais rectificados, devendo ser redigidos em 

conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março; 

4.6. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalação de gás 

rectificado, nomeadamente no que respeita ao procedimento administrativo 

(licenciamento e não autorização). 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 104 e 141), pela Autoridade de Saúde 

(folhas 112 e 143) e pelo Governo Civil (folhas 144 e 145). 

Deliberou ainda  dar conhecimento ao Sector de Licenciamentos Diversos do 

parecer emitido pelo Governo Civil (folhas 144 e 145).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 446/08 –  Filipe Ferreira de Sousa 

DLB N.º 1627/08 | De FILIPE FERREIRA DE SOUSA, residente na Rua da Bela Vista, 

lote 30, Urbanização Casais de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar 

(alteração de exteriores, interiores e ampliação do espaço coberto), na Rua Bordalo 

Pinheiro, n.º 22, freguesia de Leiria, numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Zona Consolidada.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/02, constante do 

respectivo processo (folha 63), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, tendo em conta o 

parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. planta do piso do sótão rectificada de modo a cumprir com o disposto no artigo 

80.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, devendo suprimir os usos 

habitacionais; 

1.2. projectos de especialidade; 
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2.º cumprir com o disposto no parecer da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente/folha 61); 

3.º cumprir em obra com o disposto no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

4.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativo à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada nas 

partes comuns do edifício; 

5.º a rampa de acesso à garagem deverá desenvolver-se unicamente no interior do 

edifício; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 603/08 –  AÍVEMFLECHA, Lda. 

DLB N.º 1628/08 | De AÍVEMFLECHA, LDA., com sede social na Rua Afonso Lopes 

Vieira, n.º 162, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

de um estabelecimento comercial para serviços, na Rua Afonso Lopes Vieira, Quinta do 

Porto Moniz, Lote E2 (fracção «A»), freguesia de Leiria, inserido no processo de 

loteamento n.º 30/92. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/12/02, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

verifica-se que a operação urbanística relativamente ao uso pretendido (serviços) não 

está prevista em sede do loteamento n.º 30/92, nomeadamente no Aditamento n.º 1 ao 

alvará de loteamento n.º 870/97, emitido em 1998/12/22. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 

de Setembro.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/02, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade  notificar 

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação  

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 33/08 –  Ricardo Jorge Santos 

Fernandes 

DLB N.º 1629/08 | De RICARDO JORGE SANTOS FERNANDES, residente na Rua 

Real, n.º 18, Charneca, Pombal referente ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de alteração e junção de seis estabelecimentos comerciais (fracções «A», 

«B», «C», «D», «E» e «F»), para um supermercado (alteração de uso e obras), na Rua 

Professor Narciso Costa, Lote 24, Bairro dos Capuchos, freguesia de Leiria, inserido no 

processo de loteamento n.º 4074/67. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28, constante do 

respectivo processo (folha 25), deliberou por  unanimidade  viabilizar a pretensão, pelo 

prazo de um ano, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente 

Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, regulamento de 

segurança contra riscos de incêndios e acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

2.º aquando da apresentação do pedido de comunicação prévia, deverá apresentar o 

pedido devidamente instruído nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, incluindo: 

2.1. projecto de sobreposições face às alterações propostas ao projecto inicialmente 

aprovado (Processo n.º 1810/80); 

2.2. parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndios aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil; 

2.4. cópia da acta de assembleia de condomínio a autorizar as obras sobre as partes 

comuns do prédio; 

3.º mais se refere que deverá ter em conta o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 12/04, de 30 de Março, referente ao licenciamento comercial. 

Mais deliberou dar conhecimento do conteúdo da deliberação que recair sobre 

o pedido, aos proprietários dos estabelecimentos acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 25/08 –  Província Portuguesa da 

Ordem Franciscana 

DLB N.º 1630/08 |  Retirado. 
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1.3. Análise do processo de vistoria n.º 22/07 – Ro drigues Alves & Companhia, 

Lda. 

DLB N.º 1631/08 | De RODRIGUES ALVES & COMPANHIA, LDA., com sede social no 

Largo Paio Guterres, n.º 9, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 

verificação das condições de salubridade, solidez e segurança contra riscos de incêndio 

do edifício situado na Rua Afonso Albuquerque, n.º 3 freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/19 constante do respectivo 

processo (folha 24), e considerando que a proprietária do edifício deveria ter sido 

notificada ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano, na sequência da 

vistoria efectuada em 2008/01/30, nomeadamente, artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 

157/06, de 8 de Agosto, e artigo 1074.º do Código Civil, deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, artigos 2.º e 

3.º do Decreto-Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(Lei n.º 6/06, de 27 de Fevereiro), e artigo 1074.º do Código Civil, para no prazo de 

quinze dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à correcção 

das deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 25/08 (cujo teor é já do 

conhecimento da proprietária), assim como assegurar a segurança dos transeuntes dos 

arruamentos confinantes; 

2.º dispensar a audiência prévia do interessado, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que o edifício ameaça 

ruína colocando em causa a segurança das pessoas que o utilizam bem como as que 

circulam na via pública; 

3.º dar conhecimento ao inquilino da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise do processo de licenciamento industria l n.º 8/03 – Cerâmica do 

Centro, Lda. 

DLB N.º 1632/08 | Presente requerimento apresentado pela empresa CERÂMICA DO 

CENTRO, LDA., localizada em Várzeas, na freguesia de Souto da Carpalhosa, 

concelho de Leiria, referente ao pedido de emissão de deliberação expressa do 

executivo Municipal, quanto ao interesse público da ampliação dos estabelecimentos 
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industriais, sitos na localidade referida, respeitante ao processo em nome de 

CERÂMICA DO CENTRO, LDA. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa que se dedica à fabricação de produtos cerâmicos há mais de 50 

anos, que está certificada com a norma EN 711-1 (marcação CE do tijolo cerâmico), 

possui cerca de trinta e cinco postos de trabalhos e que tem sido distinguida com o 

estatuto de PME, que ocupa um lugar de destaque no sector de cerâmica, com um 

volume de negócios de exportação de cerca de 21%, para efeitos de enquadramento da 

ampliação das instalações no actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, de 

acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 180/06, de 6 de Setembro, nomeadamente 

nas excepções previstas no ponto 2 do artigo. 4.º e nos termos do item VI do anexo IV 

do referido Decreto-Lei, deliberou por unanimidade  reconhecer o interesse público 

municipal da pretendida ampliação dos supra citados estabelecimentos industriais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise do processo de licenciamento combustív eis n.º 3/06 – N & S – 

BASTOS, Empreendimentos Turísticos, Lda. 

DLB N.º 1633/08 | De N & S – BASTOS, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA., 

com domicílio postal em Ed. Albergaria Center Park, E.N. 242, Km 6,3, n.º 49, Fr. A, 

Apartado 500, Marinha Grande, referente ao pedido de aprovação do projecto para 

instalação de um reservatório enterrado de GPL (com 2,5m3), em Quinta da Serrada, 

Vale do Horto, freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/28 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 

95 e 96), e face ao disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, 

e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto da instalação acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias e antes do inicio das obras, os seguintes 

elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo 

de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor 

mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º 

da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 
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2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra no 

prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto aprovado 

e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, devendo juntamente com o requerimento de vistoria 

apresentar cópia dos Certificados de Aprovação/Conformidade dos Equipamentos, 

emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual consulta 

das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou  que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado, bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, freguesia de Azoia e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

(folhas 93 e 94). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.6.1. Processo de loteamento n.º 31/78 – David Vic ente Ferreira 

DLB N.º 1634/08 | Retirado. 

 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 53/93 – Manuel Ma ria dos Santos 

DLB N.º 1635/08 | De MANUEL MARIA DOS SANTOS, residente na Rua Pôr do Sol, 

n.º 27, em Pocariça, freguesia de Maceira, na sequência da vistoria efectuada para 

efeitos de recepção provisória das obras de urbanização e redução da garantia bancária 

do loteamento situado em Pocariça, freguesia de Maceira. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais 

em 12/05/2008, as obras de urbanização da rede viária não se encontravam em 

condições de ser recebidas provisoriamente, pelo que o requerente foi notificado para 

no prazo de 60 dias executar os trabalhos em falta. 

Em 07/10/2008, a Junta de Freguesia de Maceira enviou um ofício a comunicar 

que não vê inconveniente na retirada do passeio previsto no projecto, uma vez que o 

alcatrão se estende até ao muro, pelo que impossibilita a execução do mesmo, o qual 

ocupa parte da via pública. 

Posteriormente o Departamento de Obras Municipais informa que manifesta 

desacordo com o parecer da respectiva Junta, uma vez que existe um projecto de 

loteamento que foi aprovado nas condições que constam do alvará de loteamento n.º 

703/94. No entanto, refere que parte do problema agora detectado se deve a uma 

incorrecta implantação topográfica dos muros dos lotes, pelo que sugere, como forma 

de viabilizar o respectivo processo com vista à recepção provisória das obras, que 
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sejam cumpridas as condições de aprovação do loteamento, nomeadamente no que se 

refere à execução do passeio e largura da faixa de rodagem, propondo ainda alterações 

ao nível dos materiais a aplicar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais em 2008/11/03 e pela Divisão de 

Loteamentos em 2008/11/05, constantes do respectivo processo (folhas 124 e 125), 

deliberou por  unanimidade  aprovar as alterações propostas, nomeadamente no que 

se refere a: 

a) recuar os muros que limitam os lotes 1 e 2, de forma a implantar o perfil transversal 

do arruamento (1,00m passeio e 5,00m de faixa de rodagem), de acordo com a planta 

de síntese, garantindo a área de integração do domínio público; 

b) prever passeio com 1,00m de largura, o qual deverá ser executado na continuidade 

do arruamento com lancil sem espelho à vista, para definição das duas áreas de 

circulação em questão; 

c) possibilidade de aplicar nos passeios, blocos pré-fabricados de encaixe com 

espessura de 8 cm, por se tratar de área que servirá de circulação automóvel e 

pedonal.  

Deliberou ainda notificar o promotor de que deverá proceder, no prazo de 90 

dias, à execução dos trabalhos em falta de acordo com as alterações agora aprovadas, 

para efeitos de recepção provisória. 

Mais deliberou comunicar à Freguesia de Maceira a presente decisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 18/00 – Mansos, S ociedade Imobiliária, SA 

DLB N.º 1636/08 | Retirado. 

 

 

Ponto dois 
�������� D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 

2.1. Processo n.º T – 62/2008. Empreitada de «Execu ção de um colector de águas 

pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de Novembro, freguesia de 

Bajouca». Aprovação para adjudicação definitiva. 

DLB N.º 1637/08 | Em resultado da audiência prévia dos interessados efectuada nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente 

o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª 

Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obras 

Municipais) sobre a adjudicação definitiva da referida obra à empresa PICÔTOBRAS – 

Construção e Obras Públicas, Lda. pelo valor €130.331,00 + IVA. 



1821 (31) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 25, de 2008.12.09 

Im-DA-15-09_A00 

 

A Câmara, face à informação prestada pela 2.ª Repartição Administrativa de 

Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obras Municipais) e em 

conformidade com o n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

deliberou por  unanimidade  adjudicar definitivamente a obra à empresa PICÔTOBRAS 

– Construção e Obras Públicas, Lda., pelo valor €130.331,00 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 84/2005. Remodelação do edifí cio n.º 4 do Município de Leiria 

em S. Romão. Aprovação de trabalhos a menos 

DLB N.º 1638/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, referente à 

desnecessidade de execução trabalhos no valor de €17.923,53 + IVA.  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar e 

autorizar a realização de trabalhos a menos no valor de €17.923,53 + IVA, devendo dar-

se conhecimento à firma J. C. E.- Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, 

Lda.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Relatório de actividades de 2007 da Comissão A rbitral Municipal (CAM) 

DLB N.º 1639/08 | Presente o Relatório de Actividades da Comissão Arbitral Municipal 

(CAM) relativo ao ano de 2007, para efeitos do cumprimento do estipulado na alínea d) 

do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 161/06, de 8 de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  remeter o 

relatório à Assembleia Municipal para os efeitos pertinentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Novembro de 2008 

DLB N.º 1640/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Novembro para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

1.433 
 

1203% 
 

95.557,65€ 
 

1581% 

SMAS 1.406 1826% 94.420,83 € 2385% 

Mercados 26 -27,77% 1.123,77 € -32,8% 
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Ocupação de via pública 1 0% 13,05 € -93,8% 

Tramitação de PEF’ s 181 79,8% - -  

Citação de executados 75 102,7% -  - 

PEF’ s  activos 1.840 215,6% 107.876,74€  447,56% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 1.259 13889% 88.347,09 € 19085% 

Mercados 206 3,52% 8.876,05 € 3,63% 

Ocupação da via pública 39 0% 755,11 € -2,84% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 5 - 702,43 € -  

Metrologia 1 - 14,56 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

181 
 

98,9% 
 

10.857,70€ 
 

 50,01% 

SMAS 158 150,79% 9.664,84 € 103,97% 

Mercados 22 -4,38% 1.142,16 €  -18,97% 

Ocupação da via pública 1 -50% 50,70 € -82,23% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1641/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 24 de Novembro a 5 de Dezembro de 2008 correspondente 

às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 10274 a 10281, 10284 a 10287, 10289, 10292 a 

10294, 10296, 10300, 10302, 10304, 10305, 10323, 10326, 10337 a 10341, 10343, 

10344 às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 717, 718, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 4524, 4755, 4835, 4850, 6373, 6590, 7182, 8873, 9501, 

9505, 9507, 9508, 9518, 9525, 9530, 9574, 9576, 9577, 9580, 9589, 9590, 9598, 9600, 

9603, 9605, 9607, 9610, 9611, 9615, 9934, 9946, 9947, 9973, 9975, 9977, 10009, 

10010, 10013, 10014, 10015, 10017, 10020, 10025, 10027, 10028, 10029, 10031 a 

10037, 10039, 10040, 10042, 10043, 10045, 10046, 10048 a 10050, 10055, 10057, 

10061, 10063 a 10065, 10069, 10074, 10075, 10097, 10203, 10214, 10220, 10228 a 

10230, 10232 a 10236, 10238 a 10250, 10252 a 10256, 10258 a 10262, 10264 a 10273, 

10282, 10288, 10291, 10295, 10297, 10298, 10299, 10301, 10303, 10306 a 10307 a 

10316, 10318 a 10321, 10342, 10348, 10353, 10354, 10376, 10381, 10383 a 10388, 

10390, 10391, 10393, 10395, 10396, 10397, 10399 a 10406, 10408 a 10411, 10415, 

10418, 10419, 10427, 10430 a 10432, 10435 a 10441, 10450, 10452, 10457, 10459, 

10462 a 10476, 10479, 10481 a 10484, 10487,10488, 10490, 10492, 10493, 10495, 

10500 a 10502, 10546, 10550, 10575 no valor total de €2.958.262,08. 
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3.2.2. Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 do 

Município de Leiria 

DLB N.º 1642/08 |  Foram presentes e distribuídos os documentos referentes à Proposta 

de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 do Município de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade realizar 

uma reunião extraordinária no dia 17 de Dezembro, pelas 18 horas e trinta minutos, 

para apreciação e votação do assunto em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Le iria 

DLB N.º 1643/08 | O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria apresenta €26.590.000,00 na Receita e na Despesa. 

O Orçamento prevê uma poupança corrente de €591.285,00, correspondentes a 

4% da receita corrente. 

Na elaboração do Orçamento respeitaram-se as «Regras previsionais» 

constantes no ponto 3.3 do POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 

Abril. 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2009-2012 apresenta uma despesa 

total prevista no montante de €69.279.169,00 e uma despesa total e definida para 2009 

no montante de €12.100.000,00.  

No cumprimento do disposto pelo  n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o 

n.º 3 do artigo 5.º ambos da Lei n.º 12-A/08, de 27 de Fevereiro, foi presente o mapa de 

pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria que faz parte 

integrante do Orçamento para 2009. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio (Estatuto do 

Direito de Oposição), foi remetido a proposta dos documentos previsionais ao Partido 

Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. 

Analisados os documentos, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, Dra. 

Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, submeter a 

proposta do Orçamento Serviços Municipalizados de Leiria para 2009, que apresenta na 

receita e na despesa €26.590.000,00, sendo de receita corrente €15.071.285,00, de 

receita de capital €11.518.715,00, de despesa corrente €14.480.000,00 e de despesa 

de capital €12.110.000,00, e a proposta do PPI para 2009-2012, que apresenta uma 

despesa total prevista no montante de €69.279.169,00 e de despesa total e definida 

para 2009 no montante de €12.100.000,00, bem como o mapa de pessoal, que é parte 

integrante do Orçamento, à aprovação 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. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Subsídios aos Serviços Municipalizados de Ág ua e Saneamento 

DLB N.º 1644/08 | A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade  atribuir aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento os seguintes subsídios, para investimento e cobertura do défice de 

exploração do sistema de drenagem de águas residuais, tendo sido emitidas as 

propostas de cabimento n.ºs 4145/08 e 4146/08: 

 1 - Subsídio ao investimento       €200.000,00 

     2 - Subsídio ao funcionamento    €800.000,00 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Elaboração do estudo de sustentabilidade eco nómica no âmbito da Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de Dezembro. Adesão do Município e  aprovação da minuta do 

contrato com a AMLEI. Rectificação da deliberação n .º 656/08 

DLB N.º 1645/08 | Na deliberação n.º 656/08, da reunião de 27 de Maio, consta um erro 

que importa rectificar. 

Assim, onde se lê:  «€14.999,00», deverá ler-se  «€14.999,38». 

Na sequência da rectificação, foi emitida nova proposta de cabimento, com o n.º 

4165/08, de 28 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  rectificar 

a deliberação n.º 656/08, nos termos propostos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Pagamento de facturas aos SMAS – Serviços Mu nicipalizados de Água e 

Saneamento 

DLB N.º 1646/08 | Presentes as facturas relativas a consumo de água, serviços de 

tratamentos de esgotos e drenagens de águas residuais, nos meses de Dezembro de 

2006 a Setembro de 2007, que ficam apensas à presente acta (ANEXO B). 

Considerando que: 

a) Os documentos indicados apenas chegaram ao Sector de Apoio Administrativo à 

Contabilidade Orçamental e Patrimonial no presente ano económico, conforme 

ENT. 08/19184, de 2008/08/22, ENT. 08/19838, de 2008/09/02, ENT. 08/20360 

de 2008/09/09, ENT.08/20880, de 2008/09/16 e ENT. 08/22010.  

b) As facturas encontram-se por regularizar e não figuraram no mapa de dívida de 

2006 e 2007. 

Solicitou-se autorização para se proceder no presente ano económico, ao seu 

lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento tendo sido para o efeito 
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emitidas as propostas de cabimento números 3286/08, 3327/08, 3383/08, 3406/08, 

3439/08, 3480/08, 3882/08, 3896/08, 3943/08 e 4150/08, totalizando a quantia de 

€94.989,35. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 7, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria , 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008 bem como proceder ao 

respectivo pagamento das facturas supra referidas, no valor de €94.989,35 (noventa e 

quatro mil novecentos e oitenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos), aos SMAS – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Leiria 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Anulação de guia de recebimento n.º 36352, d e 28 de Dezembro de 2007 

DLB N.º 1647/08 | Na sequência do ofício circular n.º 33, de 2007/12/18, emitido pela 

DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais no qual informava que tinha procedido à 

transferência de €166.824,00, referente à comparticipação de encargos com transportes 

escolares com alunos do 1.º e 3.º ciclo, relativos ao 1.º trimestre do ano lectivo 

2007/2008, procedeu-se à emissão da guia de recebimento acima mencionada, mas 

pela importância de €166.834,00. 

Sucede que o valor de €166.824,00 já tinha sido arrecadado em 2007/12/13, 

através da guia de recebimento n.º 35119/07, aquando da data do depósito efectivo, 

constante do respectivo extracto bancário da conta n.º 2333/632, da Caixa Geral de 

Depósitos. 

Pelo exposto e considerando que existe indevidamente contabilizada a débito na 

conta 26.8.2.1-Devedores e credores diversos – Devedores de transferências para as 

autarquias locais, a importância de €166.834,00, torna-se necessário proceder à 

anulação da guia de recebimento n.º 36352, da importância de €166.834,00 conferida 

em 2007/12/28. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  anular a 

guia de recebimento n.º 36352, de 2007/12/28, no montante de €166.834,00 emitida em 

nome de Direcção-Geral das Autarquias Locais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1648/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 5 de Dezembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €9.736.986,58 sendo de 
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Operações Orçamentais €8.729.672,07 e de Operações de Tesouraria €1.007.314,51, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO  C).       

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
 ���� ����  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Recursos 

Humanos 

4.1.1. Voto de pesar a: 

a) Maria Vitória Baena Turmo Mendes 

DLB N.º 1649/08 | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria Vitória Baena Turmo Mendes, 

Chefe da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, do quadro de pessoal desta 

Câmara Municipal, pelo falecimento de seu sogro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Maria de Jesus Ferreira Velez 

DLB N.º 1650/08 | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria de Jesus Ferreira Velez, 

Jardineira, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu 

sogro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 

Proposta de alteração ao Regulamento do Plano Direc tor Municipal de Leiria 

DLB N.º 1651/08 | Com as constantes alterações que vão transformando o território e 

com os acontecimentos que para elas contribuem, evidencia-se o quanto é indesejável 

que um PDM vincule o crescimento e desenvolvimento do território a um modelo rígido, 

até porque é impossível prever fenómenos e oportunidades que em muito extravasam 

as dinâmicas municipais. 
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Neste contexto, torna-se necessário proceder à sua alteração para situações 

emergentes e actuais, devido a evoluções económicas, sociais, culturais e ambientais 

que lhes estão subjacentes, conforme proposta em anexo (ANEXO D). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 64.º, n.º 6, alínea a), artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e 74.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

deliberou por  unanimidade  iniciar o procedimento de alteração ao PDM, 

fundamentado nos termos do projecto de alteração em anexo, dando dele 

conhecimento à Assembleia Municipal e determinando o começo de um período de 

participação preventiva de 15 dias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  

V e r d e s  e  A m b i e n t e  

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1652/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município.  

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, notificando os requerentes a seguir melhor identificados: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
01/32188 

Vodafone Telecel – 
Comunicações Pessoais, 
SA. 

Um anúncio luminoso C 
4290mm x A 500mm x Av 
2750); 
Um anúncio luminoso de 
dupla face ( C 500mm x A 
500mm), perpendicular à 
fachada; 

Av. Heróis de Angola, 117 
- Leiria 

Int. 08/13732 Maria da Graça Soares 
Frazão Salgueiro 

Seis cartazes a 
publicitarem o “Bar Alfa A-
do-Barbas” 

Rotundas da Estrada da 
Maceira, E 356-1, sitas 
nas freguesias de Azóia e 
Maceira 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  
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O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1653/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando a intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessas deliberações 

para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo.  

 Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, nos n.º 2, alínea a), 3, 

4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade deliberasse ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das 

deliberações anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

DLB da int. 
de remoção 

(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 

Publicidade 

Obs. 

Ent. 
06/16384 

Euroleiria – 
Comércio de 
Automóveis, 
Lda 

2008/05/27 2008/11/26 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
perpendicular 
biface 

Av. Francisco 
Sá Carneiro, 
Lt. 53, nº 261, 
r/c 
(Marrazes) 

Exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
nº 10515 
de 
2008/06/17, 
tendo 
apresentad
o proposta 
de 
reformulaçã
o da 
publicidade
. No 
entanto 
recaiu 
parecer 
desfavoráv
el sobre a 
mesma. 

Ent. 
08/4193 

Império 
Bonança – 
Companhia de 
Seguros, SA  

2008/09/30 2008/09/05 
(Fiscais 
Municipais) 

Um anúncio 
luminoso 
perpendicular 
biface 

Rua Rossio 
dos Borges, 
Arrabalde 
D`Aquém 
(Leiria) 

Não 
exerceu o 
direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar 
a remoção, 
pelo ofício 
nº 16360 
de 
2008/10/10 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ordenar a 

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção 

de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção 

DLB N.º 1654/08 | Nas reuniões de Câmara dos dias 11 de Novembro e 30 de 

Setembro, foi manifestada a intenção de ordenar às empresas «Labeto-Centro de 

Análises Bioquímicas, SA» e «Ribaliz, Madeiras, Lda.» a remoção da publicidade 

afixada sem o licenciamento. No entanto os proprietários da publicidade procederam à 

sua remoção, conforme consta das informações dos Fiscais Municipais. 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração das intenções de ordenar as remoções 

por inutilidade do acto, por força do disposto no artigo 112.º, n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo, considerando extintos os processos discriminados no 

quadro abaixo: 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 

112.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade  declarar 

extinto os processos supras referidos, uma vez que o objecto da decisão de remoção se 

tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Anulação de guias de recebimento 

DLB N.º 1655/08 | Foram pedidas e deferidas a renovação de licenciamento de 

publicidade e a emissão de licença de exploração de máquinas de diversão, emitidas as 

respectivas guias de recebimento, as quais não tendo sido recebidas, pelos motivos a 

seguir indicados, devem ser objecto de anulação: 

Registo Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 
Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 28740/03 Labeto-Centro de 
Análises Bioquímicas, 
S.A. 

2005/11/11 A proprietária removeu o elemento 
publicitário, conforme informação 
dos Fiscais Municipais de 
2008/11/24  

Ent.11427/07 Ribaliz, Madeiras, Lda 2008/09/30 A proprietária removeu a 
publicidade, conforme informação 
dos Fiscais Municipais de 
2008/11/24 
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Proc. 
Ent. 

Entidades Guias de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 
07/29926 

Primesonic – 
Comércio de 
Equipamentos de 
Escritório, Lda 

34596/07 348,90 Feito novo pedido de 
licenciamento de publicidade pelo 
registo Ent. 15829/08 e paga a 
taxa pela guia nº 23621/08. 

Ent. 
17969/07 

Comumspace, Lda 24826/07 1.386,60 Foi emitida nova guia de 
recebimento nº 21432/08, que já 
foi paga em 2008/11/17. 

Ent. 
24181/07 

Salão União 
Exploração de 
Máquinas de 
Diversão, Lda 

11383/08 105,44 O requerente informa que desiste 
do pedido (Ent. 26213/08). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  anular as 

guias de recebimento mencionadas no mapa supra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atrib uição do lugar de terrado n.º 

51 (ENT. 08/23103) 

DLB N.º 1656/08 | Presente o requerimento da firma OVERSIZE, LDA., com sede no 

Largo do Rossio, n.º 45 – r/c, Loja 5, freguesia de São Pedro, concelho de Porto de 

Mós, distrito de Leiria, a solicitar a ocupação do lugar cativo n.º 51, que se encontra 

vago, para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  atribuir o 

direito de ocupação do lugar cativo n.º 51 à firma Oversize, Lda., uma vez que o 

requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atrib uição do lugar de terrado n.º 

268 (ENT. 08/23102) 

DLB N.º 1657/08 | Presente o requerimento da firma SUPERVESTE, CONFECÇÕES, 

LDA., com sede no Largo Fernão Vasques, n.º 6A, freguesia de Laranjeiro, concelho de 

Almada, a solicitar a ocupação do lugar cativo n.º 268, que se encontra vago, para 

venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  atribuir o 

direito de ocupação do lugar cativo n.º 268 à firma Superveste Confecções, Lda., uma 

vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do 

Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Alargamento de horário de funcionamento (ENT . 08/25993) 

DLB N.º 1658/08 | Presente o requerimento GOIABA DOCE, LDA., representante do 

Snack-Bar «Puzzle Bar», sito na rua Sacadura Cabral, n.º 20, Leiria, a solicitar o 

prolongamento do horário de funcionamento a título excepcional para o estabelecimento 
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supra citado, para o dia 2008/12/13, até às 3 horas, para a comemoração do 

aniversário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  deferir o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento até às 3 horas, a título excepcional 

para o dia 2008/12/13, para a comemoração do aniversário do estabelecimento, nos 

termos do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT. 08/25548) 

DLB N.º 1659/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, 

residente na Travessa da Paz, n.º 14, 1.º, freguesia e concelho de Leiria, na qualidade 

de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta Cidade, 

solicitando licença especial de ruído, para proceder à realização de música ao vivo no 

estabelecimento supra citado, nos dias 5,12 e 19 de Dezembro do corrente ano, entre 

as 22 horas e as 2 horas da manhã seguinte, do qual consta o despacho de deferimento 

da Senhora Presidente da Câmara datado de 2008/11/26. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ratificar o 

despacho de 2008/11/26 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 5, 12 

e 19 de Dezembro do corrente ano, entre as 22 horas e as 2 horas da manhã seguinte, 

mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENTFE. 08/7790) 

DLB N.º 1660/08 | Presente o requerimento da firma BOSOGOL, CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PÚBLICAS, SA, com sede em Vale Juncal, freguesia de Parceiros, concelho de 

Leiria, para proceder à realização de trabalhos de demolição e de escavação, a 

decorrerem no gaveto formado pelas ruas de Alcobaça e Machado Santos, de 8 de 

Novembro a 7 de Dezembro de 2008, entre as 7 horas e as 23 horas, do qual consta o 

despacho de deferimento da Senhora Presidente da Câmara, datado de 2008/11/12. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ratificar o 

despacho de 2008/11/12 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 8 de 

Novembro a 7 de Dezembro, entre as 7 horas e as 23 horas, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.10. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/24640) 

DLB N.º 1661/08 | Presente o requerimento do SPORT CLUBE LEIRIA MARRAZES, 

com sede na Estrada da Mata, apartado 392, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, 

para proceder à realização do 4.º Festival dos Doces da Avó/2.º Festival dos Petiscos, a 
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ter lugar no Pavilhão Desportivo dos Marrazes, nos dias 15 e 16 de Novembro de 2008, 

entre as 15 horas e as 2 horas e as 12 horas e as 24 horas, respectivamente, do qual 

consta o despacho de deferimento da Senhora Presidente da Câmara, datado de 

2008/11/12. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ratificar o 

despacho de 2008/11/12 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 15 e 

16 de Novembro de 2008, entre as 15 horas e as 2 horas e as 12 horas e as 24 horas, 

respectivamente, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.11. Funcionamento do mercado municipal nos mese s de Dezembro de 2008 e 

Janeiro de 2009 (INT. 13956/08) 

DLB N.º 1662/08 |  O Encarregado do Mercado Municipal de Leiria (Maringá) informou 

que, nos termos regulamentares, «O Mercado Municipal encerra na véspera de Natal, 

podendo ser alterado sempre que a Câmara o entenda conveniente para o bom 

funcionamento do Mercado.»  

Por este motivo, propôs-se, à semelhança de anos anteriores, que o Mercado 

Municipal de Leiria tivesse o seguinte funcionamento: 

— dia 24 e 31 de Dezembro – abertura e funcionamento em horário normal (das 7 

às 16 horas); 

— dia 26 de Dezembro de 2008 e dia 2 de Janeiro de 2009 - encerrado.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  autorizar 

a alteração do funcionamento do Mercado Municipal de Leiria, conforme proposto, 

mandando publicitar tal alteração, através de publicação de aviso.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos 

6.2.1. Projecto «RECICLAGEM AMI, Fundação de Assist ência Médica 

Internacional». Recolha e valorização de consumívei s informáticos (tinteiros e 

toners) 

DLB N.º 1663/08 | No seguimento da adesão do Município de Leiria, em 28 de 

Setembro de 2006, ao Projecto «Reciclagem AMI», informou-se a Câmara que, até à 

presente data, foram realizadas pela empresa «Biorecuperação Sistemas Ecológicos, 

Lda.» (empresa colaboradora da AMI), três recolhas, correspondendo a vinte e oito eco-

embalagens (1032 cartuchos), o que se traduz num donativo à AMI, por parte deste 

Município, no valor de €255,43. 

A Câmara tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2.2. Projecto Resid´Arte. 1.ª Bienal de Arte Jove m 

DLB N.º 1664/08 | O Projecto de educação ambiental «Resid’Arte» resulta de uma 

parceria entre a Direcção Regional do IPJ do Centro, o Governo Civil de Castelo 

Branco, o Governo Civil de Leiria, os Municípios da Região Centro e a Associação de 

Formação Ambiental e Florestal. 

No âmbito da bienal, pretende-se que as escolas aderentes, uma por município, 

construam esculturas, a três dimensões, com base no aproveitamento de materiais e 

que evidenciem a intenção da defesa dos recursos naturais através da implementação 

da regra dos 3 R´s. 

O projecto tem como principais objectivos: 

— Desenvolver atitudes de respeito pelo ambiente e recursos naturais, através de 

uma estratégia eficaz de implementação da regra dos 3 R´s; 

— Promover actividades de desenvolvimento intelectual e de criatividade; 

— Desenvolver uma participação activa na sociedade. 

No final do ano lectivo todos os trabalhos realizados neste âmbito farão parte de 

uma mostra, aberta à população em geral. 

Face ao acima exposto, propôs-se que o Município de Leiria colaborasse neste 

projecto através de: 

a) Disponibilização de um autocarro para transporte do grupo participante para a 

actividade de encerramento; 

b) Disponibilização de uma verba, à AFAF – Associação de Formação Ambiental e 

Florestal de Castelo Branco (Rua Padre Manuel Crespo, 7 6000-251 Castelo 

Branco – NIF 504 953 001) no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) 

para a logística da iniciativa. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4130/08, de 25 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  apoiar o 

Projecto Resid´Arte – 1.ª Bienal de Arte Jovem. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.3. Protocolo de colaboração entre o Município d e Leiria e a ASPEA – 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental no âmbi to do Projecto Rios. 

DLB N.º 1665/08 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, estabelece que compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de 

interesse municipal «Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 

actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra.» 

A competência anteriormente referida, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, poderá 
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«ser objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições públicas, 

particulares ou cooperativas, que desenvolvam a sua actividade na área do município, 

em termos que protejam cabalmente os direitos e os deveres de cada uma das partes e 

o uso, pela comunidade local, dos equipamentos.» 

De modo a que se proceda à divulgação de valores ambientais, propôs-se que 

se celebrasse o protocolo, que fica apenso à presente acta (ANEXO E), ao abrigo das 

disposições supra citadas para definir os termos de cooperação a desenvolver pelas 

partes na execução do Projecto Rios no Concelho de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade  aprovar a 

celebração do supra citado protocolo e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 ���� ����   D i v i s ã o  d a  A c ç ã o  E d u c a t i v a  M u n i c i p a l  

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

7.1.1. Freguesia de Cortes. Transferência de verba 

DLB N.º 1666/08 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Cortes (ENT.08/25207), 

solicitando apoio para o pagamento do trabalho de limpeza prestado na escola 

suspensa do 1.º CEB de Famalicão, com destino ao funcionamento do Jardim-de-

infância de Cortes. 

Considerando que: 

— a Escola do 1.º CEB de Famalicão, sofreu obras de adaptação para 

funcionamento do Jardim-de-infância de Cortes; 

— a mesma necessita de uma limpeza geral decorrente daquelas obras; 

— considerando que a Auxiliar de Acção Educativa do Jardim-de-infância de 

Cortes, não pode garantir as mesmas, dado que se encontrava a exercer 

funções no JI de Cortes; 

— dado que é da competência da Câmara garantir o funcionamento dos Jardins-

de-infância, no que respeita à colocação de pessoal auxiliar. 

Propôs-se a transferência de verba para a Freguesia de Cortes, no montante de 

€138,00 (cento e trinta e oito euros), referente ao trabalho de limpeza/manutenção 

prestado entre o dia 11 e 17 de Setembro de 2008. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

4180/08, de 2 de Dezembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta apresentada e 

transferir a verba de €138,00 (cento e trinta e oito euros) para a de Freguesia de Cortes, 

para fazer face aos encargos com o serviço de limpeza/manutenção na Escola 

suspensa EB1 de Famalicão.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Escola 1.º CEB de Arrabalde. Donativo 

DLB N.º 1667/08 | Presente o email da Associação de Pais da Escola do 1.º CEB de 

Barracão (INT. 08/7791), a solicitar a emissão de recibo, ao abrigo da Lei do Mecenato, 

em nome da empresa ETERNOBOM, contribuinte 508 475 759, que ofereceu à Escola 

EB1 de Arrabalde, 1 frigorífico no valor de €50,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  aceitar o 

donativo concedido pela firma Eternobom e emitir o correspondente recibo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Acordo de colaboração Educação Pré-escolar. Apoio Social. Agrupamento 

de Escolas dos Marrazes 

DLB N.º 1668/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente ao Programa de Expansão da rede Pré-escolar, 

que se transcreve: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – APOIO SOCIAL – 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES 

No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-

Escolar, de harmonia com a Lei-Quadro n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 

147/97, de 11 de Julho, conjugado com o Regime de Autonomia Administração e 

Gestão dos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-escolar e dos ensinos Básico 

e Secundário, Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e o Protocolo de Colaboração 

tripartido, celebrado em 28 de Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do 

Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, entre o 

Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, o Agrupamento de Escolas de Marrazes, 

representado pelo Presidente do Conselho Executivo, José António Batista Sousa 

Violante e as Entidades Gestoras dos Programas – Freguesia de Marrazes, Freguesia 

de Amor, Associação de Pais da Freguesia de Regueira de Pontes e Sport Clube Leiria 

e Marrazes, representadas pelos(as) respectivos Presidentes, é celebrado o presente 

protocolo de colaboração nos termos das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
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Finalidade 

O presente Protocolo de Colaboração visa regular as condições relativas à colaboração 

do Município de Leiria, do Agrupamento de Escolas de Marrazes, da Freguesia de 

Marrazes, Freguesia de Amor, Associação de Pais da Freguesia de Regueira de Pontes 

e do Sport Clube Leiria e Marrazes, nas actividades de APOIO SOCIAL (refeição e 

animação sócio-educativa), nos Jardins-de-infância do Agrupamento de Escola de 

Marrazes.  

Cláusula 2.ª 

Objecto 

1. O presente acordo de colaboração tem por objecto a prestação por parte das 

entidades que dele fazem parte, de serviços vocacionados para atendimento à criança, 

proporcionando-lhes o serviço de refeição e as actividades de animação sócio-

educativa, de acordo com as suas necessidades. 

2. As actividades a que se refere o número anterior, desenvolvem-se nos Jardins-de-

infância de Coucinheira, Amor, Bairro das Almuinhas, Gândara dos Olivais, Janardo, 

Marinheiros, Marrazes n.º 1, Marrazes n.º 2, Outeiros da Gândara, Pinheiros e Regueira 

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

actividades de Apoio Sócio-familiar, conforme se discrimina no anexo 1 ao presente 

acordo. 

Cláusula 3.ª 

Obrigação geral de colaboração 

O Município de Leiria, o Agrupamento de Escolas de Marrazes, a Freguesia de 

Marrazes, Freguesia de Amor, a Associação de Pais da Freguesia de Regueira de 

Pontes e o Sport Clube Leiria e Marrazes, doravante designados por entidades 

parceiras, colaborarão entre si e com outras instituições e organismos, tendo em vista o 

desenvolvimento de actividades de interesse comum e o melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria obriga-se a: 

 a) Equipar, adaptar e apetrechar os espaços onde decorrerão as actividades de 

apoio social, observar, em conjunto com o Agrupamento de Escolas, as normas 

reguladoras das comparticipações familiares pela utilização dos serviços de apoio à 

família, de acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro; 

 b) Transferir mensalmente para as Entidades Parceiras, as verbas da Administração 

Central, para apoio à componente das refeições e animação sócio-educativa, 

independentemente do nível sócio-económico das respectivas famílias e mediante o 

que for estipulado anualmente pelos Ministérios da Educação e da Segurança Social e 

do Trabalho;  
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 c) Prestar informações e orientações úteis e atempadas sempre que necessário. 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do Agrupamento de Escolas de Marrazes 

Cabe ao Agrupamento de Escolas acompanhar o desenvolvimento das actividades de 

Apoio Social nos Jardins-de-infância da sua competência, nos termos do previsto no 

artigo 12.º da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e dos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei 

n.º 147/97, de 11 de Junho, obrigando-se a: 

a) orientar e coordenar tecnicamente toda a acção do pessoal técnico e auxiliar que 

desenvolve as áreas descritas; 

b) coordenar a execução das actividades de refeição e animação sócio-educativa; 

c) organizar, de acordo com o regulamento interno do Agrupamento e respectivos 

regimentos, a distribuição do serviço não docente; 

d) estabelecer o horário de funcionamento de acordo com as necessidades das 

famílias, salvaguardando o bem-estar das crianças e tendo em conta o regulamento 

interno do Agrupamento e respectivos regimentos; 

e) enviar informações e dados de natureza estatística à Câmara Municipal, sempre que 

solicitados por esta. 

Cláusula 6.ª 

Obrigações das Outras Entidades Parceiras 

1. As demais entidades parceiras comprometem-se a: 

a) Gerir as verbas provenientes da Administração Central bem como as 

comparticipações dos Encarregados de Educação, para fazer face ao custo das 

componentes da refeição e animação sócio-educativa, de acordo com o 

Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro; 

b) Adquirir materiais e equipamentos que garantam o apoio prestado, com 

supervisão do órgão de gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar, 

tendo em conta os requisitos e critérios constantes no Despacho Conjunto n.º 

258/97, de 21 de Agosto. 

c) Assegurar a gestão do serviço de refeições aos alunos dos Jardins-de-infância 

respectivos, garantindo os recursos materiais e humanos necessários, em 

estreita articulação com o Agrupamento de Escolas; 

d) Assegurar que as refeições servidas cumprem todos os requisitos de qualidade, 

e que são utilizados equipamentos adequados na sua distribuição, de acordo 

com a legislação em vigor; 

e) Garantir o cumprimento das normas emanadas pelo Ministério de Educação e 

demais entidades, no que se refere à gestão de refeitórios, elaboração de 

ementas e aplicação do sistema HACCP (higiene e segurança alimentar);  

f) Colocação/contratação de pessoal detentor de competências educativas, que 

garanta as actividades no âmbito do presente acordo, com a colaboração do 
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Agrupamento de Escolas para definição do perfil do mesmo, tomando como 

rácio mínimo, 1 adulto para cada 25 crianças;  

g) Enviar ao Município, até ao 10.º dia do mês seguinte, os mapas de pedido de 

pagamento com indicação do número das refeições servidas, número de alunos 

beneficiários por componente de apoio, número de dias lectivos, e documentos 

comprovativos de despesa; 

h) Fornecer toda a informação complementar, quando solicitada pelo Município de 

Leiria; 

i) Enviar anualmente ao Município de Leiria o relatório de contas referente às 

despesas efectuadas com as actividades objecto do presente acordo. 

2. O não cumprimento do referenciado no ponto anterior poderá inviabilizar a 

transferência de verbas. 

Cláusula 7.ª 

Vigência 

O presente acordo poderá ser revisto por reformulação das competências da 

Administração Local em matéria de educação, ou ainda por iniciativa de uma das partes 

contratantes. 

Cláusula 8.ª 

Imposto do Selo 

O presente Acordo de Colaboração 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 de Selo. 

*** 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  

aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua outorga com a entidade parceira envolvida na gestão do Programa de 

Expansão do Pré Escolar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  d e  C u l t u r a ,  D e s p o r t o  e  J u v e n t u d e  

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Cultura 

8.1.1. Concerto de Natal 
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DLB N.º 1669/08 | Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural 

cuja particularidade é a de unir os Grupos Corais da Cidade, que preparam para a 

ocasião um repertório de grande qualidade, o Município apoiou o evento nos moldes 

habituais: decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material de divulgação. 

Mais se informou que o tradicional Concerto de Natal pelos Coros da Cidade, 

cuja organização está a cargo da Paróquia de Leiria, do Município de Leiria e dos 

Grupos Corais da cidade, se realizará na Sé de Leiria, no dia 15 de Dezembro, pelas 

21h30min. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Doação de acervo ao M|i|MO - Museu da Imagem  em Movimento 

DLB N.º 1670/08 | Presente a proposta de doação ao M|i|mo de um acervo de material 

de laboratório de fotografia pertencente à RTP – Rádio e Televisão Portuguesa, SA, a 

fim de integrar o acervo do Museu. 

O Museu da Imagem em Movimento compromete-se a assegurar o seu 

condicionamento, conservação e divulgação como património técnico de interesse para 

a história da fotografia e do cinema no âmbito da sua missão. 

Discriminou-se, de seguida, o material a integrar no acervo do Museu: 

—  1 Armário Secagem Negativos Pró DRY 8100; 

—  1 Máquina Revelação Neg/Cor  AGFA CLS 23; 

—  1 Máquina Revelação Diapositivos AGFA FP1;44; 

—  1Câmara Escura Portátil; 

—  1 Leitor Cor OMEGA; chromegatrol; 

—  1 Analisador Cor Kaiser ;CPA 2; 

—  1 Impressora Papel; AGFA Pró CP 22/5; 

—  1 Agitador JANKE e KUNKER; RW 20 DZM; 

—  1 Estufa AC HERAEUS; 

—  1 Provetas e Funis de vidro; 

—  1 Ampliador OMEGA Super Chromega D;Dichroic II; 

—  1 Coluna Reprodução Kaiser; 

—  1 Objectiva Pentax 135mm/4.0 H; 

—  1 Máquina Fotográfica Pentax Spotmatic; 

—  1 Máquina Fotográfica Leica M2; 

—  1 Máquina Fotográfica Polaroid Impulse AF; 

—  1 Máquina Fotográfica PENTAX 6x7; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:4/50mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:2.8/300mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 6x7 1:2.8/90mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 6x7 1:2.4/105mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 6x7 1:4/45mm; 

— 1 Objectiva PENTAX 6x7 1:4/600mm; 

—  1 Flash SUNPACK Auto Zoom 3600; 

—  1 Punho Pentax 
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—  1 Ampliador LEITZ; REPROVIT; 

—  1 Ampliador AGFA; Varioscop 60; 

—  1 Ampliador OMEGA D3; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:3,5/24mm; 

—  1 Máquina Fotográfica PENTAX ME; 

—  1 Máquina Fotográfica PENTAX LX (5339021); 

—  1 Windert ME; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:3.5/35~105mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:3.5/35~105mm; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:2.8/200mm ED; 

—  1 Flash VIVITAR 283 

—  1 Objectiva SNC PENTAX_A 1:3.5/35~105mm Zoom; 

—  1 Porta negativos p/revelação REVUE; 

– 1 Sunpak p/flash TL-3; 

– 1 Acessório p/flash BESELER 4108; 

—  1 Objectiva TAKUMAR 1:4/50; 

—  1 Objectiva NIKON 1:2,8 28mm; 

—  1 Maquina Fotográfica NIKON F-801S; 

—  1 Porta filme negativo LEITZ; 

—  1 Bateria SUNPAK NC510; 

—  1 Suporte ajustavel ADICIONAL 1; 

—  1 Adaptador LEITZ REPRO SUMMAR 24mm; 

—  1 Objectiva TAKUMAR 1:3,5/24 incompleta; 

—  1 Temporizador LEITZ BAEUERLE; 

—  4 Projectores KODAK SAFELIGHT FILTER; 

—  4 Numeradores 

—  2 Deposito JENCONS 50L; 

—  1 Tina c/suporte 100L; 

—  1 Temporizador GRALAB 168; 

—  1 Deposito p/fixador; 

—  2 Tabuleiros p/a revelação; 

—  1 Objectiva c/estojo TAKUMAR; 

—  1 Marginalizador; 

—  1 Marginalizador LEITZ; 

—  1 Analisador cor COLORCOPY 350 DURST; 

—  1 Ampliador KAISER RT1; 

—  1 Objectiva NIKON 1:2,8 28mm; 

—  1 Alimentador; 

—  1 Closeup RICOH CL-7; 

—  1 Teleconverter RICOH TC-7; 

—  1 Teleconverter RICOH TC-105; 

—  1 Maquina Fotográfica POLAROID EE100; 

—  1 Carregador filme HAMA DAYROL; 

—  1 Flash MULTIBLITZ; 

—  1 Objectiva NIKON 35-70mm; 

– 1 Flash LOEWE OPTA 530C; 

– 1 Flash PENTAX AF280T; 

—  1 Objectiva PENTAX 1:2.5 135mm ; 
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—  1 Porta negativos p/revelação PATERSON; 

—  1 Carregador rolos POLAROID; 

—  1 Lâmpada Fuji Lamp para projector (220V 150W); 

—  1 Candeeiro; 

—  1Equipamento para tratamento de água;  

—  Funis e provetas; 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar a doação do referido acervo para instalação no M|i|mo, Museu da 

Imagem em Movimento e agradecer à RTP a sua gentil oferta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Apoio à Freguesia de Santa Catarina da Serra . 3.º Festival «O Chícharo da 

Serra» 

DLB N.º 1671/08 | Presente uma solicitação de apoio financeiro para a concretização 

do 3.º Festival «O Chícharo da Serra». 

Trata-se de um Festival organizado pelas associações e colectividades da 

freguesia de Santa Catarina da Serra, com o apoio da Junta de Freguesia, que se 

realiza desde 2006 e que pretende homenagear histórica, cultural e gastronomicamente 

esta leguminosa que faz parte da tradição alimentar daquela região.  

A edição de 2008 realiza-se entre 21 e 25 de Novembro e conta envolver ainda 

mais visitantes do que no ano anterior (11.000). 

Atendendo ao valor das iniciativas deste género, que para além de 

movimentarem as forças culturais das freguesias, fomentam a divulgação das tradições 

locais e atraem público de fora do Concelho, propôs-se a atribuição à Freguesia de 

Santa Catarina da Serra de um apoio no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros) para a actividade em causa, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 

2008, na Rubrica 2008/A/318 – apoio a freguesias – corrente 12/04050109.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4223/2008, de 5 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

atribuir à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, a importância de €3.500,00 

para apoiar nas despesas com a organização do 3.º Festival «O Chícharo da Serra». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto  

8.2.1. Apoio ao Associativismo Desportivo/ PAAD Inf ra-Estruturas. Candidatura de 

Junho de 2008 

DLB N.º 1672/08 | Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas, propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 
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Gonçalves, a atribuição de apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro 

abaixo, no valor de €88.012,00 (oitenta e oito mil e doze euros). 

CLUBE FREGUESIA TIPO DE CONSTRUÇÃO TOTAL DE 
APOIO 

Grupo Desportivo de 
Casal Novo 

Amor Sede Social – estrutura metálica 
(cobertura) 

€2.299,00 

Grupo Desportivo 
Recreativo da Boavista 

Boavista Apoio nos juros de crédito €8.610,00 

Ass. De Pais e Enc. 
De Educação da 
Escola E.B. 2/3 Dr. 
Correia Alexandre 

Caranguejeira Beneficiação da Sede Social €393,00 

Ass. De Pais e Enc. 
De Educação da 
Escola E.B. 2/3 Dr. 
Correia Alexandre 

Caranguejeira Reparação da arrecadação para 
arrumação de materiais 

€484,00 

Clube Recreativo de 
Carvide 

Carvide Sede Social – fornecimento e 
assentamento de pedra e vidraço 
moleano 

€1.245,00 

Clube Recreativo de 
Carvide 

Carvide Sede Social – salpisco e reboco €835,00 

Clube Recreativo de 
Carvide 

Carvide Sede Social – fornecimento e 
aplicação de azulejo (cozinha, 
despensa, casas de banho) 

€1.323,00 

Clube “Os 
democratas” 
Recreativo Outeirense 

Carvide Sede Social – remodelação do bar, 
wc público – electricidade, tecto 
falso e pintura 

€1.867,00 

Grupo Desportivo 
Carreirense 

Carreira Sede Social – revestimento de 
tecto, paredes e paviment 

€5.336,00 

CETL Leiria Parque Desportivo – fornecimento e 
compactação de tout-venant  

€535,00 

União Desportiva de 
Leiria 

Leiria Construção de balneários  €10.710,00 

Centro Popular da 
Costa 

Maceira Sede Social – canalização de 
águas sanitárias e esgotos  

€864,00 

Centro Popular da 
Costa 

Maceira Instalação eléctrica – sala e casa 
de banho 

€1.800,00 

Sport Clube Leiria e 
Marrazes  

Marrazes  Substituição do piso (pelado) €3.596,00 

Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Marrazes Sede Social – recuperação e 
pintura 

€3.240,00 

ADERBA - Associação 
Desportiva Recreativa 
do Barreiro 

Memória Sede Social – pintura €1.820,00 

Associação Desportiva 
Recreativa da Mata 

Milagres Pavilhão Desportivo – 
movimentação de terras, sapatas e 
vigas de fundação e alvenarias 

€16.350,00 

Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria 

Milagres Pista de automobilismo – sistema 
de iluminação 

€316,00 

Centro Cultural 
Recreativo Segodim 

Monte Real  Caleiras/ reparação da estrutura do 
pavilhão, substituição de chapas de 
cobertura 

€4.800,00 

Grupo Recreativo dos 
Parceiros 

Parceiros Reparação e pintura da traseira do 
pavilhão 

€786,00 

Grupo Recreativo dos 
Parceiros 

Parceiros Apoio a juros de crédito ano 2007 €2.586,00 

Associação Recreativa 
Andrinense 

Pousos Reforço na iluminação €610,00 

Associação Desportiva 
R. C. Vidigalense  

Pousos Construção de uma cabine para os 
jogadores suplentes  

€1.020,00 
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CITL Pousos Recuperação e ampliação de 
esplanada exterior 

€3.096,00 

CARP Regueira de 
Pontes 

Construção de balneários – 
aquecimento de água por 
aquecimento solar e combustível 

€3.671,00 

CARP Regueira de 
Pontes 

Balneários – sistema de águas e 
electricidade 

€5.086,00 

G.D.R. São Guilherme  Santa 
Catarina da 

Serra 

Balneários + Sede - telhado €3.600,00 

União Desportiva da 
Serra 

Santa 
Catarina da 

Serra 

Manutenção do campo principal de 
relva sintética 

€1.134,00 

A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor 

após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas. 

O apoio a efectuar, no montante de €88.012,00, está em conformidade com as 

Opções do Plano para 2008, CAE 12/080701 (2008-I-147- Apoio para equipamentos e 

infra-estruturas) e foi objecto de proposta de cabimento n.º 4163/08, de 28 de 

Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir os subsídios de acordo com o 

mapa acima transcrito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 ���� ����   G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 
9.1. Construção do Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa. Processo n.º T-

77/07. Informação da Comissão de análise 

DLB N.º 1673/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado do Relatório Final da Comissão de Análise com o seguinte teor: 

«Na sequência da audiência prévia aos concorrentes, conforme prevê o n.º 1 e 

n.º 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi apresentada uma 

exposição pelo concorrente QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA. 

Nessa exposição é apresentada argumentação relativa aos documentos Plano 

de Trabalhos, Memória Descritiva e Plano de Pagamentos, os quais compõem o Valor 

Técnico que é um dos factores do Critério de Adjudicação. 

Face ao conteúdo da exposição informa-se que os três documentos foram 

considerados por esta comissão como bons, bastante aceitáveis; apenas o Plano de 

Trabalhos é menos pormenorizado que o apresentado pelo outro concorrente, o 
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consórcio A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, SA / BOSOGOL-CONSTURÇÕES E OBRAS 

PÚBLICAS, SA.  

Remeta-se o assunto à Câmara Municipal para conhecimento e decisão.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o Plano de 

Trabalhos do concorrente QUIMLENA – CONSTRUÇÔES, LDA., cumpre plenamente 

as condições exigidas no Programa de Concurso, deliberou por unanimidade , atribuir 

a nota de 90% ao Plano de trabalhos. Nestes termos e efectuados os cálculos a 

classificação total final dos concorrentes passa a ser a seguinte: 

1. IGECO-IINDÚSTRIAS GERAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª. ---------------------------------------------------- 14,71 

2. QUIMLENA-CONSTRUÇÕES, LDª.----------------------------------------------------------------------------------18,48 

3.CONS/A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, SA/BOSOGOL-CONST.E OBRAS PÚBLICAS----------------17,81 

Mais deliberou  adjudicar definitivamente a empreitada ao concorrente 

QUIMLENA-CONSTRUÇÕES, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de 

1.173.061,00€ + IVA.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Expropriação das parcelas de terreno necessári as à concretização do 

projecto «EPA1 – Requalificação da margem direita d o Rio Lis entre Santo 

Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete» inserido no âmb ito do programa de acção 

local para a regeneração urbana do Centro Histórico  de Leiria (PALOR) 

DLB N.º 1674/08 | Retirado. 

 

9.3. Revisão do contrato complementar ao contrato d e concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área d o concelho de Leiria, 

celebrado em 7 de Julho de 2005 

DLB N.º 1675/08 | Retirado. 

 

 

Ponto dez 
 ���� ����   G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  V e r e a d o r a  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s  

 
Aprovação da planta dos aglomerados populacionais d e acordo com a alínea a) 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de J unho, ao abrigo do Plano 

Municipal da Defesa contra Incêndios Concelhios 

DLB N.º 1676/08 |  No âmbito do Plano Director Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), ao abrigo da alínea a) do artigo n.º 3 do Decreto-Lei n.º 124/06, de 

24 de Junho, foi elaborado o Mapa dos Aglomerados Populacionais, definidos estes 

pelo «conjunto de edifícios contíguos ou próximos, distanciados entre si no máximo 50m 

e com 10 ou mais fogos, constituindo o seu perímetro a linha poligonal fechada que, 

englobando todos os edifícios, delimite a menor área possível». 
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Tendo sido solicitado parecer jurídico externo, que se anexa e faz parte 

integrante da acta (ANEXO F), o mesmo conclui que o Município poderá não aplicar as 

condicionantes previstas no n.º 3 do artigo 16.º do mesmo diploma aos respectivos 

Aglomerados Populacionais, definidos graficamente no PMDFCI. 

Os novos polígonos, constantes do PMDFCI, serão cruzados com os Perímetros 

Urbanos do PDM em vigor e que representam o «Consolidado Urbano», de acordo com 

a alínea c) do n.º 3 do mesmo diploma, definidos pelos «terrenos classificados como 

solo urbano pelos instrumentos de gestão territorial vinculativos para os particulares» 

onde poderão não ser aplicadas as condicionantes de afastamento às estremas, para 

licenciamento de novas edificações previstas no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/06, de 24 de Junho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

Mapa de Aglomerados Populacionais, no qual não serão aplicadas as condicionantes 

de afastamento às estremas para licenciamento de novas edificações, previstas no n.º 3 

do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 24 de Junho.  

Mais deliberou  submeter o assunto à apreciação e à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto onze 
 ���� ����   G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 

11.1. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia do s Parceiros para requalificação 

urbana e paisagística da Fonte e Lavadouro dos Parc eiros 

DLB N.º 1677/08 | Retirado. 

 

11.2. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de  Caranguejeira para 9.ª Mostra 

Gastronómica «Tasquinhas» 

DLB N.º 1678/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido da Junta de Freguesia de Caranguejeira (ENT. 08/22443) para apoio na 

realização de actividade de gastronomia, designada 9.ª Mostra Gastronómica 

«Tasquinhas». 

Considerando que as actividades artesanais, para além do seu valor cultural, 

traduzem um tipo de produção que, pela sua natureza única, vai assumindo um papel 

de grande importância nas economias locais.  

Atenta a estes interesses, o Município procura fomentar e apoiar o dinamismo e 

a iniciativa das instituições locais, neste âmbito e, sempre que possível, com elas 

colaborar em acções que pretendam realizar. 
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Atendendo ao interesse da iniciativa, propôs-se a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros) à Freguesia de 

Caranguejeira para despesas inerentes ao aluguer de tenda para protecção do espaço. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-153 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4225/08, de 5 

de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

aprovar a proposta em epígrafe e atribuir um apoio financeiro à Freguesia de 

Caranguejeira no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

11.3. Apoio ao Sport Clube Leiria e Marrazes. IV Fe stival dos Doces d’Avó e II 

Festival do Petisco 

DLB N.º 1679/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido de apoio do Sport Clube Leiria e Marrazes, à semelhança de anos anteriores, 

para realização do IV Festival dos Doces d'Avó e do II Festival do Petisco (ENTFE. 

08/8176). 

Considerando que as actividades artesanais, para além do seu valor cultural, 

traduzem um tipo de produção que, pela sua natureza única, vai assumindo um papel 

de grande importância nas economias locais.  

Atenta a estes interesses, o Município procura fomentar e apoiar o dinamismo e 

a iniciativa das instituições locais, neste âmbito e, sempre que possível, com elas 

colaborar em acções que pretendam realizar. 

A realização dos festivais, através dos quais envolvem a população na 

confecção de doces e gastronomia tradicionais da região, decorreram nos dias 15 e 16 

de Novembro, no Pavilhão Polidesportivo de Marrazes. 

De acordo com o solicitado, e considerando o inegável interesse da iniciativa, 

propôs-se a atribuição ao Sport Clube Leiria e Marrazes de um apoio financeiro, no 

valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-152, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4224/08, de 

5 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir ao Sport Clube Leiria e Marrazes um apoio financeiro no valor de €3.500,00 (três 

mil e quinhentos euros) para a realização do IV Festival dos Doces d'Avó e do II Festival 

do Petisco. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.4. GestinLeiria 

DLB N.º 1680/08 | Retirado. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gabinete de Apoio à Senhora  Pres idente 

 

12.1. Plano de Actividades e Orçamento da Leirispor t, EM para 2009 

DLB N.º 1681/08 |  Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, EM, 

para o exercício económico de 2009, elaborados nos termos do disposto no artigo 27.º 

da Lei n.º 53-F/06, de 29 de Dezembro, e aprovados pelo respectivo Conselho de 

Administração, acompanhados do parecer do Fiscal Único, para apreciação e 

aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto n.º 4 do artigo 19.º 

dos Estatutos daquela empresa. 

A Câmara, depois de apreciar e discutir os citados instrumentos de gestão 

previsional para 2009, deliberou por maioria , com os votos de abstenção dos 

Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, aprová-los, nos termos das 

disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 53-F/06, de 29 de 

Dezembro, do n.º 4 do artigo 19.º dos Estatutos da Leirisport, E.M. e da alínea d) do n.º 

7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro. 

A deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

Os Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António 

Ferreira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma 

justificação de voto  que se transcreve: 

«Presente o Orçamento e o Plano de Actividades da Leirisport para o ano de 2009, 

constatamos o seguinte: 

1 – Prevê-se um prejuízo de €2.111.748,00, na linha do que se verificou nos anteriores 

exercícios; 

2 – Constata-se que se prevê um montante de €2.110.746,00 de indemnizações 

compensatórias, dos quais €503.411,00, derivam de comparticipação para cobertura do 

prejuízo de exploração anual; 

3 – Os Resultados transitados vão atingir mais de 10 milhões de euros com sinal 

negativo; 
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4 – Acresce ainda um montante de €1.214.876,00 que a Câmara vai ter que transferir 

todos os anos para a Leirisport, destinado ao serviço da dívida resultante de um 

empréstimo de €20.000.000,00, contraído para pagar dívidas do Estádio Municipal;  

5 – Levantam-se algumas dúvidas no montante de proveitos consignadas ao Estádio 

Municipal, face ao decréscimo dos mesmos, pelas razões desportivas publicamente 

conhecidas; 

6 – Acentua-se a dependência financeira da Leirisport, face à Câmara, por via das 

indemnizações compensatórias; 

Perante o exposto, entendem os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, abster-se 

relativamente à aprovação do Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport para 

2009.» 

 

12.2. Ajustamento das tarifas de venda de água para  o ano de 2009 e tarifa de 

disponibilidade de água  

DLB N.º 1682/08 | Presente o ofício enviado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria (ENT. 08/26279), dando conhecimento do ajustamento das 

«Tarifas de Venda de Água e da Tarifa de Disponibilidade de Água» aprovadas pelo 

Conselho de Administração em 20 de Novembro de 2008, a fim de serem apreciadas e 

aprovadas pela Câmara, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea j) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na sequência da proposta do 

Conselho de Administração dos SMAS, com a qual concorda, deliberou por 

unanimidade : 

1) Aprovar o seguinte tarifário de venda de água e tarifa de disponibilidade de ligação 

de água: 

a) Consumos comerciais e industriais, incluindo o de empresas públicas: 

a1) – 1.º escalão - de 0 a 100 m3 --------- ------------- €0,91 cada metro cúbico; 

a2) – 2.º escalão - de 101 a 1000 m3 ----- -----€1,22 cada metro cúbico; 

a3) – 3.º escalão - superior a 1000 m3 --- -----€2,00 cada metro cúbico 

b) Consumos públicos: 

b1) Autárquico ----------------------------  ----- €0,50 cada metro cúbico; 

b2) Estado e outras pessoas de direito público ------ €1,05 cada metro cúbico. 

c) Consumos avulso e ligações provisórias -----------------€2,00 cada metro cúbico. 

d) Consumos de instituições privadas de beneficência e de famílias 

comprovadamente necessitadas -----------------------------------€0,25 cada metro cúbico. 

e) Tarifa Familiar (titular do contrato e três ou mais descendentes)----0,78€ cada 

metro cúbico. 
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f) - Consumos domésticos, que se consideram todos aqueles não incluídos em 

qualquer  das alíneas anteriores: 

f1) 1.º escalão - de 0 a 5 m3------------------- €0,50 cada metro cúbico; 

f2) 2.º escalão - de 6 a 10 m3----------------- €0,78 cada metro cúbico; 

f3) 3.º escalão - de 11 a 20 m3 ----------------  €1,17 cada metro cúbico; 

f4) 4.º escalão - superior a 20 m3 -------------  €1,97 cada metro cúbico. 

 único - Quando as leituras dos contadores forem efectuadas com intervalos de tempo 

superiores a um mês, os valores constantes das alíneas a1), a2), f1), f2) e f3), serão 

corrigidos com um factor igual ao número de meses que decorrer entre leituras 

consecutivas. 

2) Que os valores da tarifa de disponibilidade de ligação de água sejam os seguintes: 

— Para 3 m3  ----  €2,65 

— Para 5 m3  ----  €4,45 

— Para 7 m3  ----  €6,20 

— Para 10 m3 ---  €8,90 

— Para 20 m3 ---  €18,00 

— Para 30 m3 ---  €27,00 

— Para 60 m3 ---  €54,00 

Para maiores calibres o valor da tarifa será fixada pela entidade responsável pelo 

fornecimento de água, caso acaso, sempre em função do preço médio de venda de 

cada m3 de água 

Mais deliberou  que ao presente tarifário sejam acrescidas as Taxa de Recursos 

Hídricos e da Qualidade, que constituem receitas do Estado, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 97/2008, de 11 de Junho, e da Portaria n.º 966/2006, de 8 de Junho. 

Tomou conhecimento  que este ajustamento das tarifas de venda de água para 

o ano de 2009 e tarifa de disponibilidade de água entrará em vigor no dia 1 de Abril de 

2009. 

A deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Actualização da taxa de utilização dos sistem as públicos de drenagem de 

águas residuais (TUSPAR) para o ano de 2009 

DLB N.º 1683/08 |  Presente o ofício enviado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, relativo à actualização da taxa de utilização dos sistemas 

públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR) para o ano de 2009, que se 

transcreve na sua íntegra: 

«Exma. Senhora: 

Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes Serviços 

Municipalizados em sua reunião de 20 de Novembro do corrente ano, seguidamente se 

transcreve o teor da mesma: 
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“Presente uma proposta de actualização da Taxa de Utilização dos Sistemas Públicos de 

Drenagem de Águas Residuais (TUSPAR), prestada pelo Exmo. Senhor Director-delegado, 

e que seguidamente se transcreve: 

Considerando: 

a) O estudo e respectiva fundamentação da nova estrutura tarifária, no que concerne 

às tarifas/taxas de saneamento, com a introdução da taxa de utilização dos sistemas 

públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR), apresentado e aprovado em 

reuniões do Conselho de Administração dos SMAS Leiria em 06/02/2007, da Câmara 

Municipal de Leiria em 22/02/2007 e em sessão da Assembleia Municipal de 23/02/2007, e 

respectiva correcção apresentada e aprovada em reuniões do Conselho de Administração 

dos SMAS Leiria em 13/06/2007, da Câmara Municipal de Leiria em 21/06/2007 e em 

sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2007; 

b) Que os pressupostos de base do cenário aprovado no supracitado estudo prevêem 

a actualização da TUSPAR, nos próximos anos, nos seguintes termos: 

• Para a componente fixa, adoptar um crescimento anual à taxa de 3% ao ano no 

período 2008 – 2010; 

• Para a componente variável, adoptar um crescimento anual à taxa de 25% ao ano no 

período 2008 – 2010; 

• A partir do ano 2011 passar a crescer ao valor correspondente à taxa de inflação. 

Assim, propomos a V.Exas aprovar a actualização da taxa de utilização dos sistemas 

públicos de drenagem de águas residuais (TUSPAR), para o ano de 2009, nos seguintes 

termos e valores: 

1 - Componente fixa: 

1.1- Utentes tipo doméstico (incluindo tipo familiar, instituições de beneficência e utentes 

consumidores de água/tarifa tipo Comércio e Indústria com consumos de água mensais até 

5m3):………………………………………………………...3,18 Euros/mês 

1.2- Restantes Utentes:…………………………………………………12,73 Euros/mês 

2 - Componente variável: 

2.1- Utentes tipo doméstico (incluindo tipo familiar, não aplicável  às instituições de 

beneficência):…………….……………………………..…………………0,5235 Euros/m3 

2.2- Restantes Utentes:………………………………………………… 1,0469 Euros/m3”  

Aos valores das tarifas acima descritos, será acrescida a taxa de recursos hídricos na 

componente descarga de efluentes, que constitui receita do estado, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho.  

O Conselho de Administração, no sentido de dar continuidade ao estudo e 

respectiva fundamentação desta estrutura tarifária, o qual fica arquivado na pasta anexa ao 

presente livro de actas, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo 

Exmo. Senhor Director-delegado e propor à Câmara Municipal de Leiria, que a TAXA DE 

UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

(TUSPAR) PARA O ANO DE 2009 a liquidar conjuntamente com a factura do consumo de 

água, aos beneficiários directos do sistema de esgotos, seja fixada para o ano de 2009 (a 

partir de Agosto) nos seguintes valores: 
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TIPO CLIENTE COMPONENTE FIXA COMPONENTE 
VARIÁVEL 

Doméstico 3,18 €/MÊS 0,5235 €/M3 

Familiar 3,18 €/MÊS 0,5235 €/M3 

Autarquias 12,73 €/MÊS 1,0469 €/M3 

Estado 12,73 €/MÊS 1,0469 €/M3 

Inst. de beneficência 3,18 €/MÊS ISENTO 

Comércio e indústria 
consumos até 5 m3 

3,18 €/MÊS 1,0469 €/M3 

Comércio e indústria 12,73 €/MÊS 1,0469 €/M3 

Mais foi deliberado por unanimidade, que o tarifário agora aprovado seja acrescido da 

Taxa de Recursos Hídricos na componente descarga de efluentes, que constitui receita do 

Estado, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho. 

Foi ainda 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, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  concordar 

com a proposta apresentada e submetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para 

os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

DLB N.º 1684/08 | Presente pedido (ENT. 08/24968) da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria a solicitar um apoio no valor de €3.136,11 (três mil 

cento e trinta e seis euros e onze cêntimos) para a aquisição de fardas para os 

bombeiros dessa corporação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4177/08, de 2 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea j) do artigo 13.º e da alínea c) do artigo 25.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir o apoio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.5. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Maceira 
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DLB N.º 1685/08 | Presente pedido (ENT. 08/24970) da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Maceira a solicitar um apoio no valor de €1.683,75 (mil 

seiscentos e oitenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) para a aquisição de fardas 

dos bombeiros dessa corporação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4176/08, de 2 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea j) do artigo 13.º e da alínea c) do artigo 25.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  atribuir o apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Maceira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.6. Estatutos da Associação de Municípios da Regi ão de Leiria 

DLB N.º 1686/08 | Presente comunicação de 20 de Novembro, da AMLEI, Área 

Metropolitana de Leiria, com sede na Av. Dr. José Jardim, n.º 18, 2410-124 Leiria, 

remetendo proposta de estatutos da Associação de Municípios da Região de Leiria – 

AMLEI, que ficam apensos à presente acta (ANEXO G), aprovados pela Junta da AMLEI 

em reunião de 29 de Outubro de 2008 e pela respectiva assembleia Intermunicipal em 

19 de Novembro de 2008. 

Nela se informa que, reunidos os requisitos cumulativos referidos no artigo 34.º, 

e no n.º 4 e n.º 5 do artigo 38.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, a AMLEI será 

convertida Associação de Municípios de Fins Específicos (AMFE), composta pelos 

Municípios de NUT III diferentes (Pinhal Litoral + Pinhal Interior + Médio Tejo). Esta 

conversão implica a alteração de estatutos nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 45/2008. 

Face ao exposto solicita-se que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

aprovem os novos estatutos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º e, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 38.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, deliberou por unanimidade  aprovar os 

estatutos da Associação de Municípios de Fins Específicos (AMFE) e remetê-los à 

Assembleia Municipal para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
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Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO H). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Processo de Inquérito 

DLB N.º 1687/08 | Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do 

relatório do Instrutor. 

A Câmara, depois de analisar o relatório apresentado pelo instrutor do processo 

de Inquérito, mandado instaurar por sua deliberação de 28 de Outubro de 2008, no uso 

da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 e ao abrigo do n.º 3 do artigo 85.º do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade  concordar com o proposto pelo instrutor do processo e mandar arquivar o 

processo, dando-se conhecimento dos factos ao Sector de Património. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Bolsas de estudo a jovens de São Filipe para o ano lectivo 2008/2009 a título 

excepcional 

DLB N.º 1688/08 | Deliberou a Câmara, na sua reunião ordinária de 16 de Setembro de 

2008, atribuir quatro bolsas de estudo para o ano lectivo 2008/2009, a jovens de São 

Filipe, tendo o seu município indigitado Evandro Mendes Gomes, para o curso de 

«Animação Cultural», Elson Guilherme Lopes Correia, para o curso de «Engenharia 

Civil», Manuel Mendes da Graça Gonçalves, para o curso de «Contabilidade e 

Finanças» e Flávia Maria Pina Cardoso Cabral de Andrade, igualmente para o curso de 

«Contabilidade e Finanças». 

Não obstante após a decisão da Câmara ter sido dado conhecimento ao 

município de São Filipe da mesma, o certo é que numa interpretação errada da nova 

legislação que contempla a frequência de estudantes cabo-verdianos em qualquer 

estabelecimento de ensino superior em Portugal, a Câmara de São Filipe, na convicção 

de que as bolsas atribuídas pelo município de Leiria não se enquadravam nas 

exigências da Direcção-Geral de Formação e Qualificação de Quadros (DFQQ) afecta 
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ao Ministério da Educação de Cabo Verde, deixou expirar o prazo da inscrição dos 

alunos naquele departamento e este, irredutível, não permitiu qualquer tratamento de 

excepção. 

Face a este imprevisto, em correspondência datada de 7 de Novembro de 2008, 

o presidente da Câmara de São Filipe solicita que as bolsas sejam garantidas a favor 

dos mesmos candidatos para o ano lectivo de 2009/2010. 

Solicita ainda o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, na mesma 

correspondência, que dado o facto de haver dois estudantes daquela cidade que se 

encontram a frequentar o último ano de formação no Instituto Politécnico de Leiria e que 

lutam com grandes dificuldades económicas, já que as suas famílias são de parcos 

recursos, a possibilidade de aqueles alunos poderem beneficiar, a título excepcional, no 

ano lectivo 2008/2009, de bolsas que permitam a conclusão dos seus cursos. 

Assim, face ao pedido, o Gabinete de Cooperação Externa diligenciou para se 

inteirar da situação económica dos referidos alunos, comprovando-se a sua carência 

económica, pois desde que vieram de São Filipe, há cerca de cinco anos, jamais lá 

foram gozar férias, passando-as a trabalhar, com o propósito de amealharem dinheiro 

para poderem prosseguir os estudos, acontecendo também, durante o período de aulas, 

quando as economias escasseavam, recorrerem a trabalhos ocasionais para 

angariarem dinheiro para as despesas inerentes à prossecução dos estudos, 

interrompendo as actividades laborais no período da realização das frequências. 

Sendo o último ano do curso que frequentam, “Comunicação Social e Educação 

Multimédia”, bastante trabalhoso e com um período de estágio que os impede de 

recorrerem ao trabalho para angariarem meios de subsistência que lhes permita a 

conclusão do curso, atendendo a que a Câmara havia deliberado atribuir quatro bolsas 

de estudo no ano lectivo de 2008/2009 a jovens de São Filipe e atendendo ainda ao 

facto de serem alunos que muito se têm sacrificado para alcançar os seus objectivos e 

merecedores de serem apoiados, tratando-se de jovens naturais de São Filipe, 

conforme foi comprovado pelos seus elementos de identificação, considera-se 

pertinente que no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade existente entre Leiria e 

São Filipe, possam os mesmos serem contemplados, a título excepcional, durante o 

ano lectivo de 2008/2009, da atribuição de duas bolsas, sendo as quatro já autorizadas 

e anuladas, bem como a proposta de cabimento n.º 3246/08, de 8 de Setembro que 

lhes dava cobertura. 

Assim, face ao exposto, atendendo a que as bolsas agora anuladas tinham o 

valor individual de €4.000,00 e que seriam pagas em décimos de €400,00 de Outubro 

de 2008 a Julho de 2009, entende-se que as mesmas, no caso de serem atribuídas a 

título excepcional aos alunos António Péricles da Veiga Correia e a Cândido Marcelino 

Gonçalves, ambos a frequentarem o último ano do curso de «Comunicação Social e 

Educação Multimédia», não deverão ter aplicação de retroactividade, devendo ser 
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pagas de Janeiro a Setembro de 2009, contemplando, desta forma, também o período 

de estágio e perfazendo o valor total individual de €3.600,00. 

A verba a despender será englobada no orçamento da Câmara para o ano de 

2009, uma vez que o pagamento se efectuará de Janeiro a Setembro daquele ano. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo ao pedido do Presidente da 

Câmara Municipal de São Filipe e levando em linha de conta o esforço que tem sido 

desenvolvido pelos alunos António Péricles da Veiga Correia e Cândido Marcelino 

Gonçalves, na frequência do curso de “Comunicação Social e Educação Multimédia” no 

Instituto Politécnico de Leiria e levando ainda em atenção o facto de já ter atribuído para 

o presente ano lectivo quatro bolsas de estudo para jovens de São Filipe, entretanto 

anuladas, deliberou por unanimidade  a título excepcional e no âmbito do Acordo de 

Cooperação e Amizade existente entre Leiria e São Filipe, atribuir-lhes bolsas de 

estudo, no montante individual de €3.600,00, a pagar de Janeiro a Setembro de 2009 

no valor mensal de €400,00, incluindo, neste período, a frequência do estágio, 

perfazendo o valor de €7.200,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo d e Leiria; 

DLB N.º 1689/08 |  Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a minuta 

de Protocolo em epígrafe, do seguinte teor: 

 «MINUTA DE PROTOCOLO 

Considerando: 

— Que o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de 

Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

— Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

— Que formação dos jovens do Ensino Básico e seus professores contribui para a 

promoção da modalidade; 

— Que a divulgação da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em 

desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 



1856 (66) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 25, de 2008.12.09 

Im-DA-15-09_A00 

 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com 

largo prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes 

ou colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de atletismo; 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante e de elevado mérito no fomento e no desenvolvimento da modalidade, 

especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com 

atribuições diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no Estádio Municipal de Leiria 

Dr. Magalhães Pessoa, 2401-976, Leiria, N.I.P.C. 501 877 681, adiante abreviadamente 

designada por ADAL, representada pelo Presidente da Direcção, Anibal da Silva 

Carvalho, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objectivos 

Constituem objectivos deste protocolo de colaboração: 

1.   Proporcionar o desenvolvimento do Atletismo no concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar formação aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, monitores, 

dirigentes, juízes e professores; 

4. Promover os eventos de Atletismo realizados no concelho de Leiria, proporcionando 

às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

5. Dinamizar acções a desenvolver na Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

Cláusula 2.ª 
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Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ADAL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula 3.ª 

Competências da ADAL 

Constituem competências da ADAL: 

1. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades 

de iniciativa municipal; 

2. Realizar acções de formação dirigidas aos Agentes Desportivos do concelho – 

técnicos, monitores, dirigentes, juízes e professores; 

3. Dinamizar e apoiar tecnicamente todas as acções a desenvolver na Pista do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

designadamente as actividades organizadas pelo Município de Leiria e ADAL ou em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo, Clubes de Atletismo do 

concelho de Leiria e Direcção Regional de Educação do Centro – Coordenação 

Educativa de Leiria;  

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara 

Municipal de Leiria”. 

Cláusula 4.ª 

Competências do Município de Leiria 

Constituem competências do Município de Leiria: 

1. Garantir a disponibilização das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente a Pista do Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria e o Auditório 

do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a realização das acções 

enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações;  

2. Assumir a despesa com o pagamento mensal de um técnico contratado pela ADAL, 

para prestar o apoio técnico a todas as acções a desenvolver no âmbito da modalidade 

de atletismo e do presente protocolo, organizadas pelo Município de Leiria e ADAL, na 

Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria, no valor de 1.000,00 (mil euros). 

Cláusula 5.ª 

Calendarização do apoio financeiro 

O apoio financeiro será atribuído através de desbloqueamento da verba protocolada no 

ponto 2 da Cláusula Quarta, mediante a apresentação mensal dos comprovativos de 

despesa do pagamento ao técnico contratado. 
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Cláusula 6.ª 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008, podendo ser 

renovado. 

Cláusula 7.ª 

Casos Omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

Cláusula  8.ª 

(Imposto do Selo)  

O presente Protocolo está isento do Imposto de 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 de Selo. 

Leiria, ___ de Dezembro de 2008 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria | O Presidente da Direcção | Aníbal da Silva 

Carvalho» 

O apoio protocolado está em conformidade com Orçamento de Despesa para 

2008, CAE 12/040701 e foi objecto de cabimento n.º 4170/08, de 3 Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Protocolo com 

a Associação Distrital de Atletismo de Leiria e conferir poderes à Senhora Presidente 

para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Lista de despesas do Teatro Miguel Franco referente  ao mês Novembro de 2008 

DLB N.º 1690/08 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Novembro de 2008, que totalizam o valor de 

€10.510.00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4206/08, de 4 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  transferir 

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €10.510.00, referentes às despesas 
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efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Novembro de 2008, que totalizam o valor de €10.510.00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Concurso público para a aquisição de serviços de vi gilância do Município de 

Leiria. Autorização para a realização da despesa, a bertura de procedimento e 

aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Enca rgos 

DLB N.º 1691/08 | Atenta a necessidade de contratar serviços, por lotes, de segurança 

e vigilância das instalações do Edifício-Sede do Município de Leiria, do Centro 

Associativo Municipal (CAM), do Castelo e Museu da Torre de Menagem, do 

Departamento de Operações Urbanísticas e da Biblioteca Municipal Afonso Lopes 

Vieira, submete-se à consideração da Câmara a presente proposta de decisão de 

contratar, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, atento o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 9 de Janeiro. 

Para efeitos de prévia cabimentação da despesa da totalidade dos lotes, 

inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respectivo preço contratual não deverá 

exceder €161.000,00, compatibilização a satisfazer pelas seguintes dotações 

orçamentais: 

Lote 1 – Edifício-sede do Município de Leiria - €90.000,00 – 02/02.02.18 

Lote 2 – Centro associativo Municipal (CAM) - €4.000,00 – 02/02.02.18 

Lote 3 – Castelo e Museu da Torre de Menagem - €21.000,00 – 12/02.02.18 

Lote 4 – Departamento de Operações Urbanísticas - €27.000,00 – 02/02.02.18 

Lote 5 – Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira - €19.000,00 – 12/02.02.18. 

A despesa a efectuar será contemplada no Orçamento de 2009. 

Nos termos de regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º 

do CCP) e do valor máximo do beneficio económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar (de acordo com os limites ao valor 

do contrato constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP), propôs-se a 

adopção do procedimento de concurso público, nos termos previstos nos artigos 130.º e 

seguintes do CCP.  

Propôs-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais 

se destaca: 

—  Fixação do preço base em €161.000,00; 

—  Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de um ano; 

—  Opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço; 
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—  A opção pelo modo de apresentação dos documentos que constituem a 

proposta em suporte de papel, em invólucro opaco e fechado, no rosto do 

qual deve ser escrita a palavra “Proposta”, indicando-se o nome ou a 

denominação social do concorrente e a designação do contrato a celebrar, 

nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro. 

Para a condução do procedimento propôs-se ainda a designação do seguinte júri: 

a) Paula Sofia Sequeira (presidente); 

b) Vitória Sousa (vogal efectivo); 

c) Manuela Vieira (vogal efectivo); 

d) Patrícia Paixão (vogal suplente); 

e) Isabel Sampaio (vogal suplente). 

A competência para a escolha prévia do procedimento a adoptar e para a 

designação do júri proposto cabe à Câmara Municipal, no uso de competência própria, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

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

de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da 

informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Aquisição de Bens e 

Serviços, deliberou por  unanimidade  aprovar o Caderno de Encargos e o Programa 

de Concurso, que ficam anexos à presente acta e dela fazem parte integrante (ANEXO I), 

bem como autorizar a abertura de concurso público com vista à adjudicação da 

prestação de serviços de segurança e vigilância. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Protocolo de colaboração entre a AMPL e o Município  de Leiria 

DLB N.º 1692/08 | Presente protocolo de colaboração entre a AMPL – Associação de 

Municípios do Pinhal Litoral e o Município de Leiria, que se transcreve: 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A AMPL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL 

LITORAL E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

A AMPL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO PINHAL LITORAL com o NIPC 

508035546, com sede na Av. Dr. José Jardim, n.º 18, 2410-124 Leiria, representada 

pela Presidente do Conselho Directivo da AMPL, Isabel Damasceno Campos Costa, 

adiante designada por primeira outorgante; 

e 
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o MUNICÍPIO DE LEIRIA, com o NIPC 505181266, com sede no Largo da República 

2414-006 Leiria, representada pelo seu Vice-Presidente, Vítor Manuel Domingues 

Lourenço, adiante designado por segundo outorgante; 

entendem entre si estabelecer o seguinte protocolo por ambos os outorgantes aceite e 

que se rege nos termos das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objectivo 

O objecto do presente protocolo visa regular as relações entre os outorgantes nos 

termos e para cumprimento do estabelecido no âmbito do processo de consulta para 

aquisição de serviços para a Preparação de candidatura ao Programa Política de 

Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação nos termos da legislação 

em vigor. 

Cláusula 2.ª 

Direitos e Deveres do primeiro Outorgante 

A primeira outorgante, como adjudicante do serviço, assume, nomeadamente, a 

coordenação global do Estudo, o acompanhamento da evolução dos trabalhos e os 

respectivos pagamentos à empresa contratada, conforme proposta apresentada no 

âmbito do concurso por convite. 

Cláusula 3.ª 

Direitos e Deveres do segundo Outorgante 

O segundo outorgante beneficiará dos serviços mencionados na cláusula primeira e que 

são os constantes do Caderno de Encargos apresentado pelo 1.º Outorgante. 

Para a elaboração das actividades previstas no âmbito do presente protocolo, a 

empresa SPI apresentou no uma proposta à AMPL onde são definidas as tarefas a 

levar a cabo para concretizar a formalização da referida candidatura. 

O segundo outorgante obriga-se a incluir no orçamento o valor respeitante à quota-parte 

financeira que lhe diz respeito. 

Cláusula 4.ª 

Responsabilidade financeira 

A responsabilidade financeira de cada um dos municípios aderentes a este projecto é 

de €5.000 (cinco mil euros) acrescidos do valor do IVA à taxa legal em vigor, no total de 

6.000€ (seis mil euros) 

Cláusula 5.ª 

Casos Omissos 

Os casos omissos no presente protocolo ou supervenientes serão decididos, mediante 

acordo entre as partes, em sede da Associação de Municípios do Pinhal Litoral 

Cláusula 6.ª 

Protocolo 



1862 (72) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 25, de 2008.12.09 

Im-DA-15-09_A00 

 

O presente protocolo é feito em duplicado, ficando um exemplar em posse de cada uma 

das partes, sendo composto por 3 (três) páginas, a primeira e segunda folha rubricada e 

a terceira assinada pelos respectivos outorgantes. 

Cláusula 7.ª 

Imposto do Selo 

O presente contrato está isento do imposto do selo nos termos do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8.ª 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigora até à entrega do 

estudo final por parte da SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, o que deverá ocorrer 

até 15 de Outubro. 

Celebrado em Leiria, em 15 Setembro de 2008, em dois exemplares ficando 

cada Outorgante na posse de um exemplar. 

O Presidente do Conselho Directivo a AMPL | Isabel Damasceno Campos 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Vitor Manuel Domingues Lourenço» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4213/08, 4 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

protocolo acima transcrito com efeitos retroactivos à data de 15 de Setembro de 2008 e 

conferir poderes ao Senhor Vice-Presidente da Câmara para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Protocolo entre a Freguesia de Bidoeira de Cima e o  Município de Leiria 

DLB N.º 1693/08 |  Presente protocolo entre a Freguesia de Bidoeira de Cima e o 

Município de Leiria, do seguinte teor: 

«PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante e a Freguesia de 

Bidoeira de Cima N.I.P.C. 507395069, como segundo outorgante, representado por pelo 

Presidente da Freguesia, António Carlos Ferreira Passadouro, é celebrado o presente 

protocolo de apoio financeiro para Requalificação do Ringue do Polidesportivo de 

Bidoeira de Cima, o qual passará a reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 
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O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio à Freguesia de Bidoeira 

de Cima prestado de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria tomada 

em sua reunião de 16 de Setembro de 2008. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a conceder um apoio financeiro no valor 

total de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), à Freguesia de Bidoeira de Cima, 

destinado à concretização do seguinte: Requalificação do Ringue do Polidesportivo de 

Bidoeira de Cima. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da Freguesia de Bidoeira de Cima 

A Freguesia de Bidoeira de Cima compromete-se a: 

a) Realizar os trabalhos para os quais foi cedido o apoio financeiro.  

b) Angariar todos os restantes meios necessários à prossecução dos 

trabalhos/actividades referidos na cláusula anterior. 

c) Facultar informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos/actividades 

referidos na cláusula anterior, sempre que solicitado por este. 

d) Apresentar os documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito 

do objecto deste protocolo.  

Cláusula 4.ª 

Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo M unicípio de Leiria 

A transferência do apoio financeiro concedido pelo Município de Leiria será efectuada 

após a apresentação de facturas ou documentos equivalentes comprovativos da 

despesa efectuada.  

Cláusula 5.ª 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º 

do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 27 de Setembro de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos  

O Presidente da Junta Freguesia | António Carlos Ferreira Passadouro» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3307/08, de 10 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

protocolo acima transcrito com efeitos retroactivos à data de 27 de Setembro de 2008 e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder á sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 

Protocolo entre a Freguesia de Milagres e o Municíp io de Leiria 

DLB N.º 1694/08 |  Presente protocolo entre a Freguesia de Milagres e o Município de 

Leiria, do seguinte teor: 

«PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante e a Freguesia de 

Milagres N.I.P.C. 507620470, como segundo outorgante, representado por pelo 

Presidente da Freguesia, Fernando Sousa, é celebrado o presente protocolo de apoio 

financeiro para Requalificação do Campo e Polidesportivo de Milagres, o qual passará a 

reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio à Freguesia de Milagres 

prestado de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria tomada em sua 

reunião de 2 de Setembro de 2008. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a conceder um apoio financeiro no valor 

total de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), à Freguesia de Milagres, destinado à 

concretização do seguinte: Requalificação do Campo e Polidesportivo de Milagres. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da Freguesia de Milagres 

A Freguesia de Milagres compromete-se a: 

a) Realizar os trabalhos para os quais foi cedido o apoio financeiro.  

b) Angariar todos os restantes meios necessários à prossecução dos 

trabalhos/actividades referidos na cláusula anterior. 

c) Facultar informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos/actividades 

referidos na cláusula anterior, sempre que solicitado por este. 

d) Apresentar os documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito 

do objecto deste protocolo.  

Cláusula 4.ª 

Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo M unicípio de Leiria 
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A transferência do apoio financeiro concedido pelo Município de Leiria será efectuada 

após a apresentação de facturas ou documentos equivalentes comprovativos da 

despesa efectuada.  

Cláusula 5.ª 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º 

do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 27 de Setembro de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

O Presidente da Junta Freguesia | Fernando Sousa» 

 O presente apoio foi objecto da proposta de cabimento n.º 3085/08, de 27 de 

Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

protocolo acima transcrito com efeitos retroactivos à data de 27 de Setembro de 2008 e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Protocolo entre a Freguesia de Monte Redondo e o Mu nicípio de Leiria 

DLB N.º 1695/08 |  Presente protocolo entre a Freguesia de Monte Redondo e o 

Município de Leiria, do seguinte teor: 

«PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante e a Freguesia de Monte 

Redondo N.I.P.C. 501102744, como segundo outorgante, representado por pela 

Presidente da Freguesia, Maria Espadinha Azinheira, é celebrado o presente protocolo 

de apoio financeiro para Requalificação e Iluminação do Polidesportivo de Monte 

Redondo, o qual passará a reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio à Freguesia de Monte 

Redondo prestado de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria tomada 

em sua reunião de 28 de Outubro de 2008. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria 
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O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a conceder um apoio financeiro no valor 

total de €8.978,00 (oito mil, novecentos e setenta e oito euros) à Freguesia de Monte 

Redondo, destinado à concretização do seguinte: Requalificação e Iluminação do 

Polidesportivo de Monte Redondo. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da Freguesia de Monte Redondo 

A Freguesia de Monte Redondo compromete-se a: 

a) Realizar os trabalhos para os quais foi cedido o apoio financeiro.  

b) Angariar todos os restantes meios necessários à prossecução dos 

trabalhos/actividades referidos na cláusula anterior. 

c) Facultar informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos/actividades 

referidos na cláusula anterior, sempre que solicitado por este. 

d) Apresentar os documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito 

do objecto deste protocolo.  

Cláusula 4.ª 

Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo M unicípio de Leiria 

A transferência do apoio financeiro concedido pelo Município de Leiria será efectuada 

após a apresentação de facturas ou documentos equivalentes comprovativos da 

despesa efectuada.  

Cláusula 5.ª 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º 

do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 31 de Outubro de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

O Presidente da Junta Freguesia | Maria Espadinha Azinheira» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3748/08, de 22 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

protocolo acima transcrito com efeitos retroactivos à data de 31 de Outubro de 2008 e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 

Protocolo entre a Freguesia de Carvide e o Municípi o de Leiria 
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DLB N.º 1696/08 |  Presente protocolo entre a Freguesia de Carvide e o Município de 

Leiria, do seguinte teor: 

«PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante e a Freguesia de 

Carvide N.I.P.C. 507101650, como segundo outorgante, representado por pelo 

Presidente da Freguesia, Daniel Pereira Casaleiro, é celebrado o presente protocolo de 

apoio financeiro para Obras de Vedação do Recinto Desportivo do Clube Recreativo 

Outeirense - Carvide, o qual passará a reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio à Freguesia de Carvide 

prestado de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria tomada em sua 

reunião de 28 de Outubro de 2008. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a conceder um apoio financeiro no valor 

total de €15.000,00 (quinze mil euros), à Freguesia de Carvide, destinado à 

concretização do seguinte: Obras de Vedação do Recinto Desportivo do Clube 

Recreativo Outeirense. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da Freguesia de Carvide 

A Freguesia de Carvide compromete-se a: 

a) Realizar os trabalhos para os quais foi cedido o apoio financeiro.  

b) Angariar todos os restantes meios necessários à prossecução dos 

trabalhos/actividades referidos na cláusula anterior. 

c) Facultar informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos/actividades 

referidos na cláusula anterior, sempre que solicitado por este. 

d) Apresentar os documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito 

do objecto deste protocolo.  

Cláusula 4.ª 

Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo M unicípio de Leiria 

A transferência do apoio financeiro concedido pelo Município de Leiria será efectuada 

após a apresentação de facturas ou documentos equivalentes comprovativos da 

despesa efectuada.  

Cláusula 5.ª 

Imposto do Selo 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º 

do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 31 de Outubro de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

O Presidente da Junta Freguesia | Daniel Pereira Casaleiro» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3675/08, de 17 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

protocolo acima transcrito com efeitos retroactivos à data de 31 de Outubro de 2008 e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze  

Tarifa de ligação de Saneamento. Campanha 2009 

DLB N.º 1697/08 | Presente ofício enviado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, relativo à tarifa de ligação de Saneamento, Campanha para 

2009, que se transcreve na sua íntegra: 

«Exma Senhora, 

Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes Serviços 

Municipalizados em sua reunião de 20 de Novembro do corrente ano, seguidamente se 

transcreve o teor da mesma: 

“Presente uma informação de serviço prestada pelo Exmo. Senhor Director Delegado que se 

passa a transcrever: 

«Tendo sido concluídas e estando em condições de entrada em funcionamento parte das redes 

de saneamento dos seguintes lugares da freguesia de Caranguejeira [ Vale Sobreiro, Vale da 

Catarina (parte), Vale da Rosa, Campina e Caldelas] e da freguesia de Santa Catarina da Serra [ 

Santa Catarina da Serra e Loureira (parte)], e de harmonia com procedimentos análogos 

anteriores, propõe-se que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

[SMASL] considerem uma campanha de redução de custos de ligação às RDARD, a vigorar pelo 

prazo e condições a definir pelo Exmo. Conselho de Administração.» 

O Conselho de Administração considerando: 

a) A necessidade de sensibilização dos cidadãos/utentes para a questão da preservação 

ambiental, inerente à ligação dos prédios às Redes de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas (RDARD); 

b) O desfasamento da relação percentual cobertura/adesão e a repercussão nos respectivos 

custos económicos, devidos à insuficiente recuperação dos elevados investimentos entretanto 

realizados, colocando em causa a sustentabilidade económico-financeira dos SMAS-Leiria 

decorrente da construção, gestão e exploração dos sistemas, deliberou por unanimidade, no 
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sentido de incentivar a ligação dos prédios abrangidos pelas novas RDARD, promover a 

implementação de uma campanha de redução de custos de ligação, nas seguintes condições: 

a) As áreas abrangidas referem-se às zonas dotadas de RDARD novas, entretanto concluídas e 

prontas a entrar em funcionamento, designadamente nos seguintes locais: 

⇒ Freguesia de Caranguejeira: lugares de Vale Sobreiro, Vale da Cabrita (parte), Vale da 

Rosa, Campina e Caldelas; 

⇒ Freguesia de Santa Catarina da Serra: Santa Catarina da Serra (parte) e Loureira 

(parte); 

b) o intervalo de tempo de vigência da campanha decorre entre 2 de Janeiro a 27 (inclusive) de 

Fevereiro de 2009, incluindo as requisições de ramal efectuadas estritamente dentro deste 

período e todas as entretanto já efectuadas condicionadas à entrada em funcionamento das 

RDARD; 

c) A campanha refere-se à redução de 50% da tarifa de ligação de saneamento respectiva. A 

este valor acrescerá o custo do ramal de saneamento. 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que o assunto seja remetido à Câmara Municipal de Leiria 

para a aprovação.» 

Com os melhores cumprimentos 

O DIRECTOR-DELEGADO | Mário Rui Ferreira Monteiro» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  concordar 

com a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento respeitante à Campanha «Tarifa de Ligação de 

Saneamento» tomada sua reunião de 20 de Novembro de 2008 e aprovar a respectiva 

campanha «Tarifa de Ligação de Saneamento. Campanha de 2009». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 

Festa de Natal. Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1698/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, a 

proposta do seguinte teor: 

«Aproxima-se o Natal e as mais diversas entidades começam a programar os 

meios que ajudem a concretizar as expectativas de animação e convívio fraterno que já 

começam a formar-se no espírito das crianças. 

As Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, interessadas em 

oferecer um programa interessante, não só aos filhos dos seus associados mas 

também às crianças do Concelho, propõem-se organizar um espaço de diversão que 

complemente a oferta que se vai gerando um pouco por todo o lado.  

Nesta perspectiva, está a projectar a instalação de um circo, no local onde 

funciona habitualmente a Tradicional Feira de Maio. 
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Para isso, estabeleceram já contactos com o Circo Roy Cardinali, que se dispõe 

a colaborar com a oferta de um espectáculo gratuito às Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria. 

Pelo alcance e interesse da iniciativa, parece-nos importante a colaboração da 

Câmara e, de acordo com o solicitado, 

Propõe-se: 

a) Autorização para a instalação do circo em espaço público, no período de 17 

de Dezembro de 2008 a 06 de Janeiro de 2009, dada a natureza da 

actividade; 

b) Instalação de água e electricidade, assumindo os encargos dos respectivos 

consumos.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

concordar com a proposta acima apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 

Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reconstru ção dos edifícios do ex-ral 4 

na cerca do Castelo de Leiria para instalação do Mu seu de Imagem em Movimento 

M|i|m|o». Aprovação de minuta de contrato de trabal hos a mais. 

DLB N.º 1699/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada 

supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ, 

SA. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 2008/11/11 por deliberação 

aprovada em minuta, em reunião de Câmara, pelo valor de €169.197,91 + IVA. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3782/08, de 23 de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração 

do respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 

Processo n.º T – 113/2006. Reconstrução dos edifíci os do ex-ral 4 na cerca do 

Castelo de Leiria para instalação do Museu de Image m em Movimento – M|i|mo. 

Estudo de revisão de preços para aprovação. 
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DLB N.º 1700/08 |  Pela empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ, SA e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o estudo de revisão de 

preços referente aos autos n.ºs 1 a 12 definitivos e 13 a 16 provisórios no valor de 

€51.197,23 + IVA. 

Em 2007/04/26 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €2.294.979,29 + 

IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 2008/03/11 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a preços 

acordados no valor de €205.288,00 + IVA. 

Em 2008/08/12 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a preços 

acordados no valor de €196.620,36 + IVA e trabalhos a menos no valor de €20.473,02 + 

IVA. 

Em 2008/12/12 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €102.208,00 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €66.989,91 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade  aprovar o estudo de 

revisão de preços referente aos autos n.ºs 1 a 12 definitivos e 13 a 16 provisórios no 

valor de €51.197,23 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ _____________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ ______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
 

�� 

 


