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Acta n.º 26/2009 
 

 

 

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, na Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira, sito no Largo Cândido dos Reis desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Senhores 

Vereadores Dra. Maria de Lurdes Botelho Machado, Dr. Gonçalo Nuno Bértolo 

Gordalina Lopes, Sr. Lino Dias Pereira, Dra. Blandina da Conceição Rodrigues de 

Oliveira, Dra. Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Dr. Luciano Santos 

Rodrigues de Almeida, Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva e Eng.º António Carlos Batista Martinho Gomes e o 

Arq.º Carlos Manuel Frazão Vitorino, em substituição da Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos. 

Esteve ausente o Senhor Presidente por motivos devidamente justificados. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Almeida Reis, Assistente 

Técnica. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Vice-Presidente deu início à reunião com 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Eurico Marques da Co sta  

 

O Senhor Eurico Marques da Costa  gostaria de saber o ponto da situação e o 

desenvolvimento do processo n.º 718/06, que decorre há cinco anos e a razão pela 

demora. Perguntou também, à Senhora Vereadora Isabel Damasceno há quanto 

tempo sabia que este assunto não tinha viabilidade para avançar. 

Por fim, o Senhor Eurico Marques da Costa  informou que, no dia anterior à 

reunião, no dia 1 de Dezembro, pelas vinte e duas horas e trinta minutos recebera um 

telefonema do Senhor Vereador Luciano de Almeida  a pedir para aparecer hoje, dia 2 

de Dezembro, no Município de manhã para lhe explicar o processo.  

O Senhor Vereador Luciano de Almeida explicou que no dia 30 de Novembro 

fora informado dos munícipes que viriam intervir a esta reunião, como são processos 

que em relação aos quais não tinha qualquer conhecimento, e partiu do princípio que se 

os munícipes querem participar numa reunião do executivo era porque consideravam a 

questão importante, de tal como forma que não era susceptível de ser resolvida pelos 

serviços do Município.   

Mais disse que fez o que fará nestas circunstâncias, isto é, quando houver 

inscrições de munícipes contactará com estes para que lhes fornecem elementos para 

entender o assunto que irão expor na reunião. A sua intenção será de estar 

documentado de forma a contribuir para a solução. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  disse que recebera o e-mail como todos os 

outros Vereadores, e quando o Senhor Vereador Luciano de Almeida pediu para ver os 

processos, informei-o que estaria no edifício do Município por volta das 10 horas e 

depois iria para o edifício de S. Romão e levaria os processos com ele. 

Explicou que este processo tinha cinco anos, o Município enviara um ofício, no 

dia 16 de Novembro, ao Tribunal Judicial de Leiria e à empresa AMIFER a informar que 

o processo estava indeferido. Mais explicou que ao longo do processo foram 

apresentados diversos projectos para aprovação do estabelecimento comercial, mas 

não haviam condições técnicas para o fazer.  

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno explicou que havia uma intenção de 

encerramento do estabelecimento que fora comunicada, nessa sequência a pessoa que 

está a explorá-lo recorreu para o Tribunal. Quando o Senhor Eurico fora falar com ela já 

havia a primeira decisão do Tribunal que ia no sentido de manter o estabelecimento 

aberto. No entanto, a Câmara recorreu dessa decisão e voltou a enviar o processo para 

Tribunal. Tinha tido conhecimento neste dia, 2 de Dezembro, que no seguimento do 

nosso recurso a decisão do Tribunal foi de manter o estabelecimento aberto. Disse 
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também que não lhe competia a ela nem a outro Presidente elaborar o recurso para 

apresentar em Tribunal.  

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  questionou qual a pretensão concreta 

do munícipe ao que o Senhor Eurico Marques da Costa respondeu que era legalizar o 

estabelecimento porque já pagara diversas multas por estar ilegal. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  informou que os pareceres técnicos eram 

desfavoráveis à legalização do estabelecimento. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno disse que achava, e por isso ter 

falado com o Senhor Presidente, devido à natureza do processo deveriam estar 

presentes os técnicos que eram capazes de responder às dúvidas do munícipe, tendo 

solicitado ao Senhor Presidente a presença dos mesmos, que concordou e iria 

providenciar a presença dos técnicos. Estranhou que isto não tivesse acontecido, uma 

vez que os técnicos em causa não estiveram presentes. 

O Senhor Vereador Lino Pereira respondeu que o Senhor Presidente lhe falara 

sobre isso mas o Arquitecto Paulo Ramos estava em serviço externo, não tendo sido 

possível a sua presença na reunião, além disso ele próprio também estudara o 

processo. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  referiu que se o Senhor Vereador 

Lino Pereira também conhecia o processo saberia explicar as questões colocadas pelo 

Senhor Vereador Luciano de Almeida que no fundo eram as respostas àquilo que o 

munícipe queria saber. 

Mas reforçou a ideia que deveriam estar presentes os técnicos responsáveis 

pelo processo, que o conheciam ao pormenor e seriam capazes de responder às 

questões técnicas colocadas. 

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  percebera que o estabelecimento não 

era legalizado e reparou na dificuldade da parte dos proprietários, a sua sugestão era 

que o processo fosse devidamente analisado no sentido de clarificar quais os aspectos 

que impediam o licenciamento e que o munícipe fosse notificado no sentido de se saber 

quais os aspectos que impediam o licenciamento e os passos necessários para que o 

estabelecimento venha a ser legalizado. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  disse que essa informação poderia ser 

prestada, quando o munícipe decidira intervir na reunião do executivo fora para alertar 

para esta situação que se arrasta há algum tempo.  

Mais referiu que do ponto de vista de informação deverá ter acesso a todas as 

peças processuais, quer sejam jurídicas quer sejam da legalização. No entanto, iremos 

recolher essa informação para prestar os devidos esclarecimentos na próxima reunião.  

O Senhor Eurico Marques da Costa  alertou para a falta de estacionamento na 

Rua Comissão da Iniciativa, quem tem que estacionar tem de ir pagar ao parque de 

estacionamento do hotel. 



2144 (7)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

Intervenção do munícipe Senhor Anjos Fernandes 

 

O Senhor Anjos Fernandes  referiu que o assunto que o trazia à reunião não 

podia ser resolvido porque o Senhor Presidente não estava.  

No entanto, fez uma exposição de diversas situações que o preocupavam, 

nomeadamente o porquê do Senhor Vereador da Cultura querer saber o montante que 

fora apoiado, se a Câmara iria manter o mesmo apoio à Casa-Museu Dr. Mário Soares, 

o lixo existente no Centro Cultural Mercado Santana, e com tantos problemas especiais 

existentes no Concelho colocar uma pista de gelo na Aldeia de Natal-não fazia parte da 

nossa cultura. 

Mais referiu que gostaria de saber se o compromisso assumido para 2010 pelo 

anterior executivo se iria manter, alertando para uma cláusula que penalizava a 

Câmara, caso a exposição não se viesse a realizar no Teatro José Lúcio da Silva, no 

dia 22 de Maio.  

Por fim, mencionou que não vinha atacar ninguém apenas colocar questões e 

problemas para serem resolvidos. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  disse não estar interessado em saber se o 

Senhor Anjos tinha votado neles ou não, ou em quem votou. 

Relativamente à questão de averiguar o histórico do Senhor Anjos Fernandes 

com a Câmara Municipal, deveu-se, ao facto de querer saber se tinha algum motivo de 

reclamação, isto porque conhecia as características das suas intervenções e da sua 

participação cívica. As reuniões da Câmara Municipal serviam para trazer questões e 

problemas concretos, de forma a respondermos. No caso particular do Senhor Anjos 

Fernandes como não se sabia o assunto em concreto, teve de averiguar. 

Em relação à exposição que estava prevista no dia 22 de Maio, no Teatro José 

Lúcio da Silva, existe um ofício da Câmara Municipal nesse sentido mas, no seu 

entender, deverá ser analisado depois de conversar sobre essa matéria. 

Quanto à pista de gelo, é um projecto que tem a vertente de atrair pessoas à 

cidade, no fim veremos se o investimento neste projecto se justificou. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  referiu ainda que, o apoio à Casa-Museu 

Mário Soares ainda não havia ideia do que seria preparado relativamente ao apoio 

cultural, mas havia uma certeza, iria haver critério, poupança e nenhuma pessoa 

pressionava a Câmara relativamente à política cultural desta. Acabaram-se as borlas, 

os favoritismos, era escusado pedir bilhetes porque a partir de agora havia critérios no 

Teatro José Lúcio da Silva.  

 

Intervenção da munícipe Senhora Agostinha Rega Moit a Vieira  
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A Senhora Agostinha Rega Moita Vieira gostaria de saber se já haviam respostas 

concretas sobre o seu processo n.º 1493/94, sobre as questões da ilegalidade da casa 

onde habita. O que pretendia era o que sempre pretendera antes da licença ser emitida. 

Na altura, comprei a casa à imobiliária, vira o andar modelo, o projecto mas ninguém 

referenciara que não iria ficar igual.  

O Senhor Vereador Lino Pereira disse que havia responsabilidade do 

construtor, em primeiro lugar, mas essa responsabilidade passara para os proprietários 

das fracções. Era evidente que o técnico que assinou o termo de responsabilidade da 

recepção provisória, declara que a construção não estava no estado que estava o 

projecto, e para o Município a declaração do técnico era válida. 

Mais referiu que nestes casos, quando se compra tem de se ter em atenção ao 

que se compra. Existem mecanismos na lei que obriga a executar os trabalhos de 

acordo com o projecto, não cabe ao Município a responsabilidade de controlar os 

métodos de execução. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  afirmou que iria pedir aos serviços que 

preparassem e documentassem este processo, para prestar os devidos 

esclarecimentos na próxima reunião.  

 

II - A Senhora Agostinha Rega Moita Vieira reclamou do ofício recebido no âmbito do 

processo de vistoria n.º 32/06. Tinha a sua mãe a viver com ela desde de 2006 por falta 

de condições da habitação onde estava. Recebera o ofício do Município a informar que 

iriam arquivar o processo porque na casa, cujas vistorias foram realizadas não habitava 

ninguém Questionou de alguém verificou que o contador da água continuava a ser 

pago, se as mobílias estavam lá dentro, entre outras perguntas. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  explicou que ao fim de algumas tentativas 

para notificar os proprietários, verificou-se que a casa não estava habitada. Nesta 

sequência a fiscalização elaborou uma informação dizendo que a situação verificada, 

não estava a pôr em perigo a via pública nem os habitantes, sendo assim o processo 

arquivou-se. 

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  pediu para a câmara considerar a 

reclamação feita na própria reunião e a Senhora Agostinha Rega Moita Vieira  num 

prazo de 15 dias juntasse a documentação necessária para a reclamação seguir os 

trâmites normais. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes finalizou dizendo que, do ponto de vista 

legal, iriam analisar as responsabilidades e o que competisse à Câmara resolver seria 

resolvido de forma a atender à preocupação manifestada, mas não iriam ultrapassar os 

procedimentos, as informações existentes.  

Mais referiu que a Senhora Agostinha Rega Moita Vieira  reclamava e iriam 

analisar se a situação se alterava ou não. 
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Intervenção do Senhor Vereador Gonçalo Lopes  

 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes deu conhecimento que no dia 26 de 

Novembro, reuniu a Assembleia-Geral da Leirisport, EM e o Senhor Presidente, 

representante do Município, indicando, de seguida, os elementos do Conselho de 

Administração da Leirisport, EM: 

— Leonel Pontes, Presidente 

— Manuel Nunes, Administrador 

— Ramiro Antunes, Administrador 

Mais deu conhecimento que o Conselho de Administração iniciou as suas 

funções no dia 1 de Dezembro. 

O Senhor Vereador José Benzinho  informou que esteve nessa reunião e 

gostaria de registar que ficaram duas questões por resolver, que considera também 

importantes: 

— Eleição do Fiscal Único; 

— Estatuto remuneratório dos órgãos sociais. 

Em relação ao Fiscal Único, este era um dos três órgãos que constituía e era 

responsável pela gestão e fiscalização da empresa. Sendo o Fiscal único o órgão de 

fiscalização a quem competia, entre outras competências, fiscalizar o Conselho de 

Administração, por isso era importante que a designação fosse feita o mais rapidamente 

possível. Na sua opinião, referiu que o actual Fiscal Único estaria diminuído na sua 

acção, tal como o anterior Conselho de Administração. 

Quanto ao estatuto remuneratório dos órgãos sociais do Conselho de 

Administração era imprescindível que fosse resolvido. Recomendou que o 

representante do Município na Assembleia-Geral promovesse a constituição de uma 

comissão de vencimentos para se debruçar sobre esta matéria. 

O Senhor Vereador José Benzinho  referiu por fim, que as estratégias da 

empresa deveriam ser aprovadas na Câmara, e nessa sequência deveriam ser 

estabelecidos contratos de gestão quer com a empresa quer com os respectivos 

administradores. A Comissão a constituir deveria ter como missão não só avaliar o 

cumprimento desses contratos como também avaliar o desempenho dos 

administradores. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  explicou que, relativamente à nomeação 

do Fiscal Único seria feita numa próxima Assembleia-Geral, no entanto o actual órgão 

fiscalizador mantinha-se em funções. Quanto ao estatuto remuneratório adiantou que 

seria inferior aos que os anteriores administradores usufruíam. A filosofia a implementar 

era de contenção. 
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O Senhor Vereador Gonçalo Lopes disse que tinham todo o interesse que a 

Leirisport, EM conseguisse desempenhar a sua missão, tendo sido nesse sentido que 

se convidou o actual Conselho de Administração, onde a sua dedicação, a sua 

avaliação e o seu desempenho serão avaliados pelo seu accionista maioritário, a 

Câmara. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  desejou que o Conselho de 

Administração da Leirisport, EM tivesse muito sucesso.  

Comentou que era com uma enorme satisfação que verificava que a Leirisport, 

EM tinha Conselho de Administração, independentemente dos elementos que o 

constituíam, para dar continuidade a um projecto com as respectivas adaptações. Ao 

longo destes anos foram entregues, pelo actual Presidente, variadíssimas justificações 

de voto, nomeadamente aquando da aprovação da prestação de contas, do orçamento 

e dos Planos plurianuais, nos contratos-programa, nos contratos de mandato, onde 

votavam contra ou por abstenção, porque eram contra a existência da Leirisport, EM. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  referiu que o futuro da Leirisport, EM, 

dependia de uma avaliação do actual Conselho de Administração e da avaliação do 

próprio executivo da Câmara Municipal, mas nada invalidava o que fora dito no 

passado. 

Mais explicou que actualmente a estrutura que a Leirisport, EM, representava, em 

termos municipais, não poderia ser analisada de um dia para o outro, deveria haver um 

processo de avaliações. Explicou também que fora promessa eleitoral a realização de 

auditorias às contas da Câmara, da Leirisport, EM e do Teatro José Lúcio da Silva, as 

auditorias irão dar sinais do ponto de vista de gestão, se o projecto Leirisport, EM 

merece uma continuidade ou uma reavaliação nesse sentido. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno disse compreender que houvesse 

dúvidas e que necessitassem de ser esclarecidas, e que uma auditoria lhe 

proporcionaria isso, mas não era coerente com o que fora ouvido durante estes anos: 

eram contra porque eram contra a existência da Leirisport, EM. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  comentou que ao longo destes anos tinham 

de dizer isso, porque era evidente que a estrutura se vai organizando e não era de um 

dia para o outro se encerrava uma estrutura daquela dimensão. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  acrescentou que não havia seriedade 

política. Poderiam dizer no passado que votavam contra porque tinham dúvidas sobre a 

pertinência da existência da Leirisport, EM. e que nem eram contra a sua existência. 

Mais referiu que, na altura não era interessante do ponto de vista político, 

congratulando-se com ofício da certeza ter dado lugar à dúvida. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Luciano de Almeida 
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O Senhor Vereador Luciano de Almeida  mencionou que foram proferidas 

recentemente declarações pelo Senhor Presidente, onde referia que a situação 

financeira da Câmara Municipal de Leiria era mais grave do que aquela que tinha 

julgado. Essas afirmações não podiam ser lidas sem preocupação, isto porque ou o 

Senhor Presidente tinha conhecimento de informações que ainda não partilhara ou 

eram afirmações feitas para justificar determinadas opções, que tinha todo o direito de 

fazer, mas que naturalmente não deviam ser justificadas desta forma. 

Lamentou o facto de o Senhor Presidente não estar presente, porque caso 

estivesse alterava-se a ordem de trabalhos da reunião incluindo um ponto onde se 

deliberasse a realização da auditoria, que se torna desejável para que este discurso 

tenha um ponto final. Sugeriu que se incluísse na ordem de trabalhos da próxima 

reunião de Câmara. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes explicitou que antes de ser eleito, o Senhor 

Presidente tinha um pensamento sobre a situação financeira da Câmara Municipal de 

Leiria resultante de ser Vereador sem funções atribuídas. Actualmente como Presidente 

já tinha uma visão mais concreta dos compromissos assumidos pela Câmara, e 

futuramente iria apresentar as soluções orçamentais e as limitações inerentes daquilo 

que serão as receitas. 

Relativamente à auditoria existia alguma limitação, porque não estava prevista 

no orçamento de 2009, do ponto de vista procedimental era necessário iniciar no 

próximo ano os trabalhos de auditoria, neste momento estava-se a preparar o caderno 

de encargos para vir à reunião. 

Mais referiu que era importante que a auditoria não fosse questionada em 

relação à sua valia. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  replicou que não era de bom senso 

proferir tais declarações, enquanto não houvesse auditoria, ao que o Senhor Vereador 

Gonçalo Lopes disse que também subscrevia o que fora dito pelo Senhor Presidente. 

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  explicou que o Vereador Gonçalo 

Lopes o poderia fazer porque não estivera no executivo nos 4 anos passados, e que 

naturalmente pode ser confrontado com realidades com as quais desconhecia, mas o 

Senhor Presidente esteve cá e tinha instrumentos necessários para reconhecer a 

situação económica-financeira da Câmara com rigor.  

Mais referiu que o Senhor Presidente não pode dizer que se surpreende a 

menos que não tenha cumprido o papel anterior. Começam a ficar cansados de ouvir 

que a situação é pior do que aquela que ele conhecia para não cumprir as promessas 

eleitorais que fizera. Portanto era importante que se fizesse a auditoria. 

O Senhor Vereador Lino Pereira concordou que se fizesse a auditoria mas 

disse que o Senhor Presidente e os restantes vereadores com funções atribuídas não 
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iriam adivinhar que, após a tomada de posse, apareceram trabalhos executados sem 

terem cabimento, sem contratos ou sem estarem justificados. 

A Senhor Vereadora Isabel Damasceno replicou dizendo que era mentira e que 

teriam de provar tais acusações, porque eram demasiado graves. Exigia que na reunião 

seguinte todos os assuntos que o Senhor Vereador Lino Pereira referiu viessem a 

reunião para serem esclarecidos. 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1852/09  | Presente a acta n.º 24 referente à reunião de 3 de Novembro, cuja 

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

por unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 929/93 – Maria Elisabete Ascensão da 

Silva Pereira 

DLB N.º 1853/09  | De MARIA ELISABETE ASCENSÃO DA SILVA PEREIRA, residente 

na Rua de Santo António, n.º 123 D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de implantação de um edifício de habitação 

unifamiliar e alteração de muros, sito na Rua de Santo António, freguesia de Leiria, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e em zona abrangida pelos estudos 

do Plano de Pormenor de Leiria-Norte. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/12, constante do 

respectivo processo (folha 225), 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: 

1º. apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1. planta de implantação de sobreposição (vermelhos e amarelos) rectificada, 

relativamente à delimitação da parcela, devendo a mesma corresponder com os 

últimos elementos apresentados; 



2150 (13)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.2. esclarecer quanto à necessidade de apresentação do projecto de estabilidade, face 

às alterações ao projecto de arquitectura, dado a alteração da topografia do 

terreno e a alteração da implantação da moradia; 

2º. assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes e possíveis direitos de passagens existentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 437/06 – E2R, Equipamentos de 

Electromedicina e Representações, Lda. 

DLB N.º 1854/09  | De E2R, EQUIPAMENTOS DE ELECTROMEDICINA E 

REPRESENTAÇÕES, LDA., com sede social na Travessa Dr. Américo Cortês Pinto, n.º 

4, 1.º B, na freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alteração de estabelecimento destinado a galeria de arte e bebidas, sito no Largo 

Cândido dos Reis, n.ºs 10 e 10 A, na localidade e freguesia de Leiria. 

A proposta compreende apenas ajustes interiores, melhorando as condições de 

acessibilidade do estabelecimento. 

O pedido obteve parecer favorável emitido pela Direcção Regional de Cultura do 

Centro (folha 565), pela Autoridade de Saúde (folha 566) e pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 573). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/23, constante do 

respectivo processo (folha 604), 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 e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º 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.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 61.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 54.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 
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6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, 

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e no artigo 87.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas deste Município; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

7.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar: 

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

disponível na Internet, no sítio www.cm-leiria.pt; 

9.2. 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; 

9.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

9.4. 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); 

9.5. 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>=(estimativa folha ). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 679/08 – Mário José Carvalho Rei 

DLB N.º 1855/09  | De MÁRIO JOSÉ CARVALHO REI, residente em Serrada Nova, n.º 

873, Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de ampliação de um edifício de restauração e bebidas sito em Serrada 

Nova, Brogal, freguesia de Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/11/19, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo verifica-se que a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro emitiu parecer desfavorável relativamente à 

pretensão face ao parecer desfavorável emitido pela EP – Estradas de Portugal, SA 

(folhas 442 e 439 respectivamente). 

Verifica-se ainda que foram emitidos pareceres favoráveis pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 380), pela Autoridade de Saúde (folha 437), pela 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (folha 438) e pelo Governo Civil 

(folhas 440 e 441). 
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Relativamente aos projectos de especialidade apresentados, verifica-se que se 

encontram em falta os seguintes elementos: 

1.º esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril; 

2.º Declaração de Conformidade Regulamentar, conforme solicitado através do ofício 

n.º 13796/08, de 2008/11/27, não se considerando de aceitar o documento agora 

apresentado. 

Assim, e face ao exposto, propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/19, 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  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 pelas 

entidades acima referidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 200/09 – Sandra Margarida Gomes 

Ferrinho Ervilha 

DLB N.º 1856/09  | De SANDRA MARGARIDA GOMES FERRINHO ERVILHA, residente 

na Urbanização das Pimenteiras, n.º 45, Lote 6 - 1.º Direito, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício destinado a creche, jardim-de-infância e 

ATL a situar na Rua da Cova, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

O pedido foi submetido à apreciação de entidades exteriores ao município nos 

termos do artigo 13.º – A da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro (em razão da 

localização), Mistério da Defesa Nacional, Força Aérea e EDP Distribuição – Energia, 

SA. O processo encontra-se ainda instruído com parecer favorável emitido pela ANA – 

Aeroportos de Portugal e cópia do projecto devidamente autenticado por esta entidade, 

sendo os elementos constantes do mesmo coincidentes com o projecto de arquitectura 

apresentado pelo requerente. 

Foram ainda consultadas outras entidades no âmbito do uso pretendido, tendo 

obtido os seguintes pareceres: Autoridade de Saúde, aprovado condicionalmente 

(folhas n. º 105 e 106); Instituto da Segurança Social, I.P., favorável com condições 
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(folha n.º 63, 64 e 65); Direcção Regional de Educação do Centro, favorável (folhas n.º 

61, 62), dos quais deve ser dado conhecimento à requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/12, constante do 

respectivo processo (folha 179), 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 apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

1.1. elementos gráficos do projecto de arquitectura rectificados face ao parecer do 

Departamento de Obras Municipais, do qual se dá conhecimento; 

1.2. alçados do muro Nascente e Poente rectificados, compatíveis com as plantas 

apresentadas, eliminando a representação de «moradia a edificar»; 

1.3. planta à escala 1:1.000 com a delimitação da parcela e da proposta, desenhadas 

sobre o original, não se aceitando sobreposições com colagens; 

1.4. projectos de especialidade; 

1.5. mais se refere que a estrutura do edifício não deverá interferir com os lugares de 

estacionamento em cave; 

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

Agosto, incluindo os lugares de estacionamento; 

3.º cumprir com o disposto no parecer da Direcção Regional de Educação do Centro; 

4.º cumprir com o Regulamento que estabelece as condições de segurança a 

observar na localização, implantação, concepção e organização funcional dos espaços 

de jogo e recreio, respectivo equipamento e superfícies de impacte, anexo ao Decreto-

Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de 

Maio;  

5.º cumprir com o disposto no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

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

mesmo; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00 afim de garantir a reposição de 

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

execução dos arranjos exteriores de espaço a ceder ao domínio público incluindo a 

pavimentação do alargamento necessário à Rua), de acordo com o estabelecido nos 

artigos 82.º e 122.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste município, 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: 



2154 (17)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

8.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e da restante área para alargamento 

da via, devendo os trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais, e proceder à reposição das 

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

8.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (alargamento de 

via), devendo apresentar certidão da conservatória rectificada em relação ao 

mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 374/09 – Imponência de Sabores, Lda. 

DLB N.º 1857/09  | De IMPONÊNCIA DE SABORES, LDA., com sede social na Rua 

Anzebino da Cruz Saraiva, lote 4, Edifício Beira Rio, lojas 29 e 31, na localidade e 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e união de 

duas fracções comerciais «B» e «E», dos lotes 5 e 4 (lojas 29 e 31) respectivamente, 

com mudança de uso para estabelecimento de restauração e bebidas, sito no local 

supra mencionado. 

Dos elementos apresentados, verifica-se o cumprimento do disposto no artigo 

2.º-A do Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março, e deliberação de câmara de 

2002/11/25. 

O pedido está inserido no processo de loteamento n.º 21/92, encontrando-se de 

acordo com o mesmo e obteve parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde 

(folha 51) e Governo Civil (folhas 230 e 231). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/19, constante do 

respectivo processo (folhas 239 e 240), 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 60/2007, de 4 de 

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

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º 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.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 
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4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 61.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 54.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, 

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 87.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas deste Município; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

7.º do Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

10.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil (quanto ao horário 

de funcionamento); 

11.º caso pretenda publicidade exterior, deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

12.º apresentar: 

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

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

12.2. 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; 

12.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

12.4. 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 ); 

12.5. 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>=(estimativa 

folha); 

21.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

12.7. plano de Segurança e Saúde; 

12.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 
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Mais deliberou , dar conhecimento ao Sector de Taxas e Licenças do parecer 

emitido pelo Governo Civil, no que se refere ao horário de funcionamento, bem como à 

firma requerente, dos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e Governo Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 450/09 – António dos Santos Constantino 

DLB N.º 1858/09  | De ANTÓNIO DOS SANTOS CONSTANTINO, residente na Rua 

Coronel José Pereira Pascoal, n.º 13, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

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

estabelecimento comercial para um estabelecimento de restauração e bebidas, sito no 

local acima mencionado. 

O projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2008/09/16, tendo o mesmo caducado, uma vez que não foi apresentada a totalidade 

dos projectos de especialidade, no prazo concedido. 

O processo obteve parecer favorável por parte do Governo Civil (folhas 151 e 

152) e da Autoridade de Saúde (folhas 101, 102 e 150). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/12, constante do 

respectivo processo (folha 197), 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 apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. declaração de capacidade profissional do técnico Carlos Manuel Mendes Quitério 

para aplicação do RCCTE; 

1.2. declaração de conformidade regulamentar referente ao projecto de verificação de 

comportamento térmico apresentado; 

3.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e 

Governo Civil de Leiria; 

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

propriedades confinantes; 

5.º caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto 

do Sector de Licenciamentos Diversos desta Câmara. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 491/09 – Condomínio do prédio sito na 

Praça Rodrigues Lobo e na Rua Vasco da Gama 

DLB N.º 1859/09  | De CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA RODRIGUES 

LOBO E RUA VASCO DA GAMA, com sede social na Estrada da Luz, n.º 70, 3.º 

esquerdo, na freguesia de S. Domingos de Benfica, Concelho de Lisboa, referente ao 

projecto de arquitectura para conservação de edifício destinado a comércio e serviços, 

situado na Praça Rodrigues Lobo, n.ºs 7,8,9,10,11 e 12 e Rua Vasco da Gama, n.ºs 

17,19 e 21, localidade e freguesia de Leiria, no Centro Histórico e em área abrangida 

pela Zona Especial de Protecção do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro.  

O proposto visa obras de conservação no edifício ao nível da cobertura e 

fachadas.  

O pedido obteve parecer favorável condicionado, emitido pela Direcção Regional 

de Cultura do Centro (folhas 88 e 89) e da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana 

(folha 84), cujo conteúdo deve ser transmitido ao requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/20, constante do 

respectivo processo (folha 90), 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 60/2007, de 4 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa do técnico responsável 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.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 

4 de Setembro; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º executar apenas obras de conservação de acordo com o disposto na alínea f) do 

artigo 2.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, devendo manter as cores e características dos materiais 

existentes; 

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

Centro, nomeadamente quanto ao ponto n.º 2, no que se refere ao acompanhamento 

dos trabalhos por arqueólogo a cargo do dono da obra e devidamente autorizados pelo 

IGESPAR, IP (Condição a constar no alvará de licença de obras); 

7.º apresentar: 
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7.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

7.2. 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; 

7.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

7.4. 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). 

7.5. 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>=(estimativa 

folha); 

7.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

7.7. plano de Segurança e Saúde; 

7.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente de que caso pretenda 

publicidade, deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do Sector de 

Licenciamentos Diversos desta Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 301/09 – PEARLE, Portugal Unipessoal, 

Lda. 

DLB N.º 1860/09 | De PEARLE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA., com sede social na 

Rua do Carmo, n.º 102, 3.º andar, na freguesia de S. Nicolau, concelho e distrito de 

Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

estabelecimento comercial, sem aumento de área, sito no Largo 5 de Outubro de 1910, 

n.º 22, na localidade e freguesia de Leiria.  

Trata-se do pedido referente às alterações de espaço comercial integrado em 

edifício existente, localizando-se o mesmo na Zona de Protecção ao Castelo e inserido 

na área Crítica do Centro Histórico da Cidade de Leiria. 

As alterações em causa referem-se aos interiores, ao nível da 

compartimentação, e ainda à fachada na zona do vão exterior do espaço comercial em 

causa, tendo merecido parecer favorável da Direcção Regional de Cultura do Centro 

(folha 129), o qual deverá ser transmitido à firma requerente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/23, 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 pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, do projecto de 

estabilidade, face às escadas e restantes alterações estruturais. 

Mais deliberou  que deverão ser solicitados esclarecimentos à firma requerente, 

quanto à necessidade de apresentação de projecto de verificação de comportamento 

térmico ou projecto de climatização, face ao disposto nos Decretos-Leis n.ºs 80/06 e 

79/06, ambos de 4 de Abril. 

Deliberou ainda  que relativamente à publicidade, deverá a mesma ser objecto 

de licenciamento específico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 449/09 – Fernanda José Gordalina 

Figueiredo Cardoso 

DLB N.º 1861/09 | De FERNANDA JOSÉ GORDALINA FIGUEIREDO CARDOSO, 

residente na Rua Quinta de Cima, n.º 27, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, 

cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de 

edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, sito no local supra mencionado, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

A proposta compreende alterações de fachada e que em nada alteram a área de 

implantação ou construção, aprovadas inicialmente em sede do processo n.º 1166/83. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/16, constante do 

respectivo processo (folha 99), 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 60/2007, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado à apresentação no prazo de 6 meses, projectos de 

especialidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de pedido de informação pr évia n.º 2/08 – Jorge Manuel 

Carreira Nunes 

DLB N.º 1862/09 |  De JORGE MANUEL CARREIRA NUNES, residente na Rua João de 

Deus, n.º 21, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de informação prévia para a 

construção de um edifício escolar, creche, Jardim-de-Infância, 1.º Ciclo e Escola de 

Desporto, sito em Casal de Santa Maria, freguesia de Parceiros, acompanhado da 
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informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que 

o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/04/28, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 5416/09, datado de 2009/05/07. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o pedido de informação prévia 

da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1, alínea a) e c) e 

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, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/04/28, transmitidos através do ofício n.º 

5416/09, datado de 2009/05/07. 

Mais deliberou  dar conhecimento da presente deliberação ao proprietário do 

prédio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria 

1.3.1. Processo de vistoria n.º 35/94 – Joaquim Sar aiva Ventura 

DLB N.º 1863/09  | De JOAQUIM SARAIVA VENTURA, residente na Estrada da 

Caixeira, na freguesia de Coimbrão, referente à vistoria para verificação das condições 

de salubridade e segurança de um edifício sito no local supra mencionado, propriedade 

de Manuel Rosa, residente em Casal de Cima, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando o teor do auto da 

vistoria realizada em 2009/09/16 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/12, 

constantes do respectivo processo (folhas 43 e 44), deliberou por unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido em 2001/11/22, o qual ordenou a realização da vistoria 

ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 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, para no prazo de sessenta dias proceder à execução das 

obras apontadas no Auto de Vistoria n.º 63/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao 

dono do edifício, nomeadamente fechar a totalidade dos vãos, de modo a vedar o 

acesso ao edifício, em material adequado (ex.: alvenaria de tijolo, tapumes em madeira 

ou chapa metálica); 
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3.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, por se considerar urgente a 

decisão tomada, uma vez que poderá pôr em causa as condições de segurança e de 

salubridade, de pessoas e bens que circulam nas imediações do edifício ou que 

acedam ao seu interior. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 6/09 – João Carlos dos Santos 

DLB N.º 1864/09  | De JOÃO CARLOS DOS SANTOS, residente na Rua Comissão de 

Iniciativa n.º 15 – 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para 

efeitos de verificação das condições de higiene e segurança de uma fracção, sita no 

local supra mencionado, propriedade de Maria da Conceição Pereira Marques, 

residente na Rua Tenente Valadim, n.º 52, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/18, constante do 

respectivo processo (folha 21), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º atendendo à informação prestada pelos Serviços de Fiscalização, datada de 

2009/10/04, bem como ao 3.º ponto da deliberação de Câmara, datada de 2009/09/29, 

manifestar a intenção de notificar a proprietária do apartamento identificado como 2.º 

frente (Sr.ª Natália Maria Pereira Gaspar), para no prazo de sessenta dias, efectuar as 

obras necessárias à reparação sanitária, nomeadamente a reparação das canalizações, 

face ao teor do Auto de Vistoria n.º 45/09 e ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 1951/08/07, 

bem como nos termos do previsto do Código do Procedimento Administrativo; 

2.º notificar a proprietária do apartamento para o qual foi efectuada a vistoria 

(apartamento identificado como 1.º frente), a Sr.ª Maria da Conceição Pereira Marques, 

para no prazo de sessenta dias executar as obras de conservação necessárias à 

correcção das deficiências constantes do Auto de Vistoria n.º 45/09, nos termos do 

previsto no Código do Procedimento Administrativo, artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 157/06, 

de 8 de Junho e artigo 1074.º do Código Civil, dado que a munícipe não se pronunciou 

relativamente ao teor do ofício n.º 11705/09, datado de 2009/10/07; 

3.º dar conhecimento às Sr.ªs Natália Maria Pereira Gaspar e Maria da Conceição 

Pereira Marques do teor do Auto de Vistoria n.º 45/09; 

4.º dar conhecimento ao Sr. João Carlos dos Santos (arrendatário do 1.º frente) do teor 

da presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.4.1. Processo de loteamento n.º 8/77 – Fernando M artins Coelho 

DLB N.º 1865/09  | De MONIZ & RIBEIRO, LDA, com sede na Rua das Portelinhas n.º 5, 

em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de alteração 

ao lote 12 do loteamento situado em Quinta dos Capuchos, freguesia de Leiria. 

As alterações consistem em considerar a utilização da cobertura (de 70 m²), com 

arrumos, áreas técnicas e de circulação, e a construção de pérgola exterior para 

ensombramento, tendo obtido parecer favorável da Direcção Regional de Cultura do 

Centro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2009/11/16, constante da pasta 6 (folha 50), deliberou 

por unanimidade aprovar a pretensão requerida, ao abrigo do disposto no n.º 8 do 

artigo 27.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. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 4/89 – Luís Manue l Fonseca Coelho Pereira 

DLB N.º 1866/09  | De ISAÍAS GASPAR FERREIRA GOMES, residente em Rua dos 

Mártires n.º 30, freguesia de Leiria, referente ao projecto de alteração ao lote 2 do 

loteamento situado na Quinta da Mata, freguesia de Parceiros. 

As alterações consistem na previsão da construção de arrecadação para casa 

das máquinas de apoio à piscina, sem aumento das áreas de implantação e de 

construção definidas no alvará.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2009/11/05, constante da pasta 2 (folha 14), deliberou 

por unanimidade  aprovar a pretensão requerida, ao abrigo do disposto no n.º 8 do 

artigo 27.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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 17/90 – Manuel Ni colau Caseiro (e outros) 

DLB N.º 1867/09  | De MANUEL NICOLAU CASEIRO, residente na Rua dos Lourais, n.º 

148, freguesia de Barreira, referente ao pedido de permuta de uma parcela de terreno 

com 117 m², cedida ao Município de Leiria no âmbito do processo de loteamento 

confinante (8/86), por uma fracção destinada a serviços no rés-do-chão do edifício a 

construir no lote 7 do presente loteamento, com área de 264,90 m² e uma garagem com 

44,00 m² para estacionamento. 
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Em 2003/05/05 (folha 635) a Câmara deliberou aceitar a referida permuta, não 

tendo contudo sido efectuada a celebração da competente escritura. Entretanto, o 

requerente veio manifestar desinteresse onde informou o Sector do Património que 

pretendia suspender as negociações, face ao actual contexto de crise económica e 

financeira.  

A Câmara tomou conhecimento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 5/00 – Construçõe s Carvalheiro & Oliveira Lda. 

DLB N.º 1868/09  | De CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA, LDA, com sede 

na Rua da Fonte n.º 89, em Touria, freguesia de Pousos, referente à vistoria para 

efeitos de recepção provisória das obras de urbanização respeitantes ao loteamento 

situado em Cova da Vinha/Cruz de São Tomé, freguesia de Azoia, com excepção das 

infra-estruturas das redes de águas e esgotos que já foram recebidas provisoriamente 

pela Câmara em reunião de 2006/12/21.  

As entidades consultadas (EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis quanto à 

recepção das respectivas infra-estruturas. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços do Município em 2009/08/17 e em 

2009/09/15, os peritos do Departamento de Obras Municipais e da Divisão de Parques 

e Espaços Verdes consideram que os trabalhos referentes, respectivamente, à rede 

viária e à rede de drenagem pluvial e aos arranjos exteriores se encontram concluídos 

sem anomalias visíveis ou aparentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 67/09, constante do respectivo processo (folha 470), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade  para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei 

n.º 26/96, de 1 de Agosto, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização do loteamento designado 

em epigrafe, com excepção das infra-estruturas das redes de águas e esgotos que já 

foram recebidas provisoriamente; 

2.º autorizar a redução das cauções abaixo indicadas para 10% do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º D000011277, emitida em 28/04/2004 pelo Banco Nacional de 

Crédito, SA, destinada a garantir a execução dos arranjos exteriores (folha 353); 

2.2. garantia bancária n.º D000011278, emitida em 28/04/2004 pelo Banco Nacional de 

Crédito, SA, destinada a garantir a execução da rede viária (folha 352).  
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Mais deliberou  notificar a promotora do conteúdo do auto de vistoria, bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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 – 30/2009. Empreitada de benefi ciação e reparação do EM 544 

e CM 1249 – Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Se rra. Aprovação da minuta de 

contrato e autorização para a sua celebração 

DLB N.º 1869/09  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a empresa MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES – CONSTRUÇÕES 

E OBRAS PÚBLICAS, SA. 

A referida empreitada foi adjudicada em 15 de Setembro de 2009, por 

deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de 

€269.994,94 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade aprovar a minuta 

de contrato referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

Mais deliberou  de acordo com o artigo 85.º Código dos Contratos Públicos, 

notificar em simultâneo todos os concorrentes da apresentação dos documentos de 

habilitação pelo adjudicatário do dia em que ocorreu essa apresentação 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1642/09, de 7 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 93/2004. Empreitada de remode lação do edifício da ex-Cadeia 

e construção dos corpos de ligação. Edifício dos Pa ços do Concelho. Trabalhos a 

mais. Aprovação da minuta de contrato de trabalhos a mais e autorização para a 

sua celebração 

DLB N.º 1870/09  | 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 firma CONSTRUTORA SAN JOSÉ, 

SA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e minuta 

de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração 

do respectivo contrato. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto das propostas de cabimento n.ºs 

3645, 3678 e 3810, respectivamente de 2009/09/28, 2009/09/29 e 2009/10/15. 
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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 dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Novembro de 2009 

DLB N.º 1871/09  | 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 

 

737 
 

37,76% 
 

50.563,89€ 
 

133,6% 

SMAS 687 32,12% 48.214,02€ 128,1% 

Mercados    45 221,4% 2.152,67 € 359,5% 

Ocupação de via pública 5 400% 197,2€ 348,7% 

Tramitação de PEF’ s 314   -14,21% - -  

Citação de executados 339 3,35% -  - 

PEF’ s  activos 7.536 5,08% 408.659,50 €  12,26% 

SMAS  7.307 7,13% 390.562,30 € 15,11% 

Mercados 149 2,76% 7.855,41 € 3,30% 

Ocupação da via pública 45 12,5% 1.014,06€ 24,14% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

Danos no património munic. 3 - 3.623,66 € - 

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

281 
 

47,12% 
 

16.771,55€ 
 

21,82% 

SMAS 240 69,01% 14.346,87 € 22,35% 

Mercados 41 2,5% 2.424,68 €  30,83% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
3.1.2. Eliminação de documentos sem valor secundári o e com prazos de 

conservação já prescritos  

DLB N.º 1872/09  | Presente uma informação da Secção de Arquivo Administrativo que a 

seguir se transcreve: 

«Procedeu-se à avaliação dos documentos a seguir discriminados, por perda de 

valor administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo 

com os artigos 1.º, 2.º, 6.º e 7.º da Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril, e disposições da 

Tabela de Selecção, alterada e republicada pela Portaria n.º 1253/2009, propondo-se a 

sua inutilização, por reciclagem, de acordo com o quadro infra: 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
REF.ª DA 

TÍTULO DA SÉRIE OU SUB-SÉRIE Nº E TIPO DE 
UNIDADES DE 

SUPORTE DATAS 
EXTREMAS 

METRAGEM 
(M/L) 
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TABELA  INSTALAÇÃO  

Aferições 

1 25 Ensaios de contadores de distância 1 Mç Papel 2003-
2005 

0,40 

2 26 Ensaios de contadores de tempo 1 Mç Papel 2003-
2005 

0,30 

3 27 Ensaios de instrumentos de pesagem 1 Mç Papel 2003-
2005 

0,30 

4 28 Ensaios de massas 1 Mç Papel 2003-
2005 

0,40 

Aquisições e Aprovisionamento  

5 95 Aquisições de bens e serviços por 
ajuste directo 

5 cx Papel 1997-
1998 

0,90 

6 96 Aquisições de bens e serviços por 
concurso público 

239 cx Papel 1983-
1998 

34,00 

Arquivo Municipal 

7 137 Requisições de documentos 42 pts Papel 1999-
2003 

4,20 

8 137 Requisições de documentos 
(duplicados) 

11 pts Papel 2001-
2003 

1,00 

9 137 Requisições de documentos 
(triplicados) 

10 pts Papel 2001-
2003 

1,00 

10 138 Requisições do serviço de leitura 7 pts Papel 2003 0,60 

Câmara Municipal  

11 208 Minutas de actas das reuniões 2 cx Papel 2004-
2005 

0,40 

Contabilidade  

12 253 Diário de Despesa 2 pts Papel 1998 0,15 

13 254 Diário de Receita 20 pts Papel 2003 1,80 

14 260 Guias de Receita Eventual 37 pts Papel 1998 3,50 

15 262 Ordens de Pagamento 13 pts Papel 1998 1,20 

16 263 Requisições 4 pts Papel 1998 0,40 

Contencioso Fiscal  

17 270 Processos de Contra Ordenação (106 
processos) 

6 pts Papel 1994-
1997 

0,60 

Pessoal  

18 546 Atestados médicos 1 Mç Papel 2005 0,35 

19 564 Registos de assiduidade 1 Mç Papel 2005 0,35 

20 566 Mapas de férias 1 Mç Papel 2005 0,30 

Tesouraria  

21 691 Conta corrente de Operações de 
Tesouraria 

2 pts Papel 1998 0,20 

22 692 Diário de tesouraria (T1) 1 pt Papel 1998 0,10 

23 698 Resumo diário (T2) 4 pts Papel 1998 0,40 

     Total 52,85 

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

a inutilização, por reciclagem, dos documentos referidos na tabela. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro. Deci são Final 

DLB N.º 1873/09  | Pela deliberação n.º 1634 tomada em sua reunião do passado dia 29 

de Setembro de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de RUI PEDRO SANTOS CORDEIRO, residente na Estrada da Marinha Grande, 

n.º 39-B, Telheiro, 2405.032 Maceira, quanto ao pagamento de uma indemnização no 

valor de €605,00, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria. 

Notificado em 16 de Outubro de 2009, a coberto do ofício n.º 19203, de 13 de 

Outubro, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não 

veio o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis 

que lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo, decorrido o prazo legal 

para a reclamação administrativa deste acto. 

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

pedido deduzido por RUI PEDRO SANTOS CORDEIRO, e notificar o requerente da presente 

decisão, indicando-lhe que tem a faculdade de reclamar desta, nos termos e para os 

efeitos do disposto nos artigos 66.º, alínea a), 68.º e 158.º a 165.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1874/09  | 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 Senhor 

Presidente, no período de 16 a 30 de Novembro 2009, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 9445, 9446, 9498, 9501, 9564, 9565, 9568, 9569, 9583, 9645, 

9646, 9648 a 9655, 9763 a 9785, 9787, 9791, 9794 a 9796, 9798, 9800, 9801, 9814 a 

9818,  às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 755, 756, 788, 794, 797 a 799, 801 

a 803, 807, 810 a 812, 821 a 827, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 6142, 

6149, 7463, 7562, 7626, 8491, 8614, 8618, 8657, 8667, 8680,8682,8686,8826, 8829, 

8832, 8833, 8839 a 8846, 8857, 8858, 8860, 8861, 8863, 8866, 8867, 8869 a 8872, 

8874, 8881 a 8886, 8888, 8889, 8891 a 8893, 8895, 8905 a 8912, 8916, 8917, 8927, 

8934, 8936 a 8939, 8941 a 8944, 8947 a 8952, 8957, 8964 a 8990, 8993, 8997 a 9000, 

9002 a 9013, 9015 a 9019, 9021, 9023 a 9024, 9027 a 9029, 9032, 9035, 9036, 9038, 

9039, 9041 a 9042, 9048, 9052 a 9055, 9057 a 9060, 9062 a 9065, 9069, 9073 a 9079, 

9081, 9085, 9086, 9094, 9095, 9097, 9099, 9100, 9109, 9110, 9112, 9114 a 9145, 9147, 
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9149 a 9152, 9154, 9158, 9160 a 9165, 9167, 9168, 9170, 9171, 9173, 9176, 9178 a 

9184, 9186 a 9195, 9197 a 9201, 9203, 9204, 9206 a 9215, 9217 a  9230, 9232, 9236 a 

9248, 9251, 9253 a 9263, 9265, 9266, 9268 a 9272, 9274, 9275, 9277, 9280, 9282 a 

9284, 9286 a 9288, 9290 a 9293, 9295  a 9298, 9300 a 9304, 9308, 9309 a 9330, 9333, 

9335 a 9351, 9356, 9357, 9361 a 9367, 9369, 9370, 9372, 9373, 9375, 9377 a 9381, 

9383, 9386 a 9408, 9410  a 9413, 9415 a 9422, 9424 a 9439, 9441, 9447, 9449 a 9451, 

9453 a 9497, 9499 a 9500, 9502 a 9518, 9521 a 9530, 9532, 9533, 9535 a 9563, 9566, 

9567, 9570 a 9577, 9579 a 9582, 9584 a 9594, 9597, 9601, 9602, 9604 a 9617, 9619, 

9620, 9622 a 9626, 9628 a 9636, 9639, 9641 a 9644, 9821 a 9826, 9830 a 9836, 9838, 

9844, 9845, 9889, 9909, 9913, 9914, 9938, no valor total de €4.077.102,48.  

 

3.2.2. XXIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação  

DLB N.º 1875/09  | Presente a XXIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 21.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 19.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 18.ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 

25 de Novembro, que autoriza a XXIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €530.999,52 e 

diminuições/anulações no montante de €380.499,52 e a XXI alteração ao Orçamento da 

Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €570.499,52 cada, tal como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.3. EPA 7 – Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo (fase 4). 

Aprovação da minuta do Contrato de Financiamento.  

DLB N.º 1876/09 | Retirado.  

 

3.2.4. EPA 2 – Requalificação do Espaço Público Env olvente ao Antigo Liceu 

Rodrigues Lobo. Aprovação da minuta do Contrato de Financiamento.  

DLB N.º 1877/09 | Retirado.  

 
3.2.5. CULTREDE. Aprovação da candidatura  

DLB N.º 1878/09  | Presente o ofício do Mais Centro (ENT.09/26700), relativo à 

aprovação da Candidatura n.º 1304, com data de abertura do aviso de concurso de 23 
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de Fevereiro de 2009, no âmbito do projecto CultRede, Regulamento Específico Rede 

de Equipamentos Culturais.  

O projecto CULTREDE, liderado pelo Município de Leiria, integra, na qualidade 

de parceiros directos, os municípios de Alcanena, Alcochete, Alijó, Castelo Branco, 

Estarreja, Figueira da Foz, Gouveia, Nisa, Oeiras, Paredes de Coura, Pombal, Ponte de 

Lima, Rio Maior, Santarém, Santiago do Cacém, Seia e Sesimbra, abrangendo assim 4 

NUT's II com uma população total de 816.727 pessoas. Os municípios de Paços de 

Ferreira e Nelas integram também este projecto e recebem programação em itinerância 

com o estatuto de parceiros indirectos. A CULTREDE é um projecto que compreende a 

realização das seguintes iniciativas:  

— Programação 2009 (1.ª Fase) – realização de 97 espectáculos e actividades 

educativas entre 1 de Setembro de 2009 e 31 de Março de 2010 

— Programação 2010 (2.ª Fase) – realização de 250 espectáculos e actividades 

educativas de Março a Dezembro de 2010 

— Programação 2011 (3.ª Fase) – realização de 200 espectáculos e actividades 

educativas entre Janeiro e Agosto de 2011 

— Prevêem-se ainda a realização de 2 projectos educativos de continuidade, um 

na área da iniciação teatral e outro na área da dança e das artes visuais, e de 2 

co-produções visando: as comemorações do Centenário da República e a 

colaboração com a ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela 

(2011).  

Ao associar-se em rede, os parceiros do projecto CULTREDE pretendem a 

promoção do desenvolvimento cultural das comunidades e contribuir para a elevação da 

qualidade de vida dos cidadãos através da descentralização, da diversificação e da 

qualificação da oferta cultural e artística, do estímulo à participação das pessoas e 

organizações culturais e da facilitação do acesso das populações à criação e fruição 

culturais. 

Este projecto envolve um investimento global para o Município de Leiria de 

€380.050,00, com a comparticipação de €152.020,00 correspondente à aplicação da 

taxa de 40% sobre o montante das despesas consideradas elegíveis. 

A Câmara tomou conhecimento  da aprovação à candidatura n.º 1304 com data 

de abertura do aviso de concurso de 23 de Fevereiro de 2009, no âmbito do projecto 

CultRede, Regulamento Específico Rede de Equipamentos Culturais.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.6. Abertura de conta bancária para o projecto C ULTREDE. Ratificação 

DLB N.º 1879/09  | No seguimento da aprovação da candidatura referente ao projecto 

CULTREDE, no âmbito do financiamento QREN, é necessário proceder à abertura de 
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uma conta bancária destinada exclusivamente à realização de todos os movimentos 

financeiros relativos a este projecto. 

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

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de Novembro, que determina 

a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos com a designação 

«Município de Leiria – projecto CULTREDE» nos termos da norma 2.9.10.1.2 do 

POCAL – Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais e da 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. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo  do Ensino Básico da 

Gândara dos Olivais – Marrazes. Aprovação da candid atura  

DLB N.º 1880/09  | Presente o ofício da Mais Centro (ENT.09/26445), relativo à 

aprovação da Candidatura n.º 1609, em 5 de Novembro de 2009, no âmbito do projecto 

Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Gândara dos 

Olivais, Marrazes, Regulamento Específico Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar.  

A candidatura consiste em ampliar/remodelar a escola existente e apetrechá-la 

com mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático. 

Este projecto envolve um investimento global de €483.188,96, com a 

comparticipação de €338.232,27 correspondente à aplicação da taxa de 70% sobre o 

montante das despesas consideradas elegíveis. 

A Câmara tomou conhecimento  da aprovação da Candidatura n.º 1609, em 5 

de Novembro de 2009, no âmbito do projecto Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico da Gândara dos Olivais, Marrazes, Regulamento Específico 

Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-

Escolar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.8. Centro Educativo de Coimbrão. Aprovação da c andidatura  

DLB N.º 1881/09  | Presente o ofício da Mais Centro (ENT.09/26445), relativo à 

aprovação da Candidatura n.º 1695, em 5 de Novembro de 2009, no âmbito do projecto 

Centro Educativo de Coimbrão, Regulamento Específico Requalificação da Rede 

Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar.  

A candidatura refere-se à construção de um edifício escolar de raiz e apetrechar 

a escola com mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático. 

Este projecto envolve um investimento global de €1.165.232,08, com a 

comparticipação de €815.662,46 correspondente à aplicação da taxa de 70% sobre o 

montante das despesas consideradas elegíveis. 
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A Câmara tomou conhecimento  da aprovação da Candidatura n.º 1695, em 5 

de Novembro de 2009, no âmbito do projecto Centro Educativo de Coimbrão, 

Regulamento Específico Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

e da Educação Pré-Escolar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.9. Abertura de concurso público para aquisição,  na modalidade de 

fornecimento contínuo, de inertes, pelo período de 24 meses 

DLB N.º 1882/09  | Presente o pedido de aquisição n.º 2081/2009, emitido pelo Sector 

de Armazém e Gestão de Stocks, respectivas peças do procedimento – caderno de 

encargos e programa de concurso – propondo a aquisição de inertes, agrupados de 

acordo com os seguintes lotes: 

a) Lote 1 – fornecimento de tout-venant, pó de pedra e britas calcárias: 

— Tout-venant miúdo (1ª) – 3.500 toneladas 

— Pó de pedra – 700 toneladas 

— Brita calcária n.º 1 – 1.000 toneladas 

— Brita calcária n.º 2 – 3.000 toneladas 

— Brita calcária n.º 3 – 1.000 toneladas 

— Brita calcária n.º 4 – 3.000 toneladas 

b) Lote 2 – fornecimento de 7.500 de brita de basalto 0,5. 

1 – Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, 

estima-se que o respectivo preço contratual não deverá exceder o valor de 

€158.364,30, compatibilização a satisfazer pela dotação 02/020101. 

2 – Nos termos da regra geral de escolha do procedimento e do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato 

a celebrar, propõem-se a adopção de concurso público sem anúncio no JOUE, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 – Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento anexo, das quais se 

destaca: 

a) a fixação do preço base em €158.364,30; 

b) a opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço. 

c) nos termos do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos ,a designação do 

seguinte júri: 

—  Sofia Romão (presidente); 

—  Francisco Morais (membro efectivo); 

—  Manuela Vieira (membro efectivo); 

—  Patrícia Paixão (suplente); 

—  Tiago Sismeiro (suplente). 
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4 -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 B), 

bem como autorizar a abertura de concurso público para aquisição, na modalidade de 

fornecimento contínuo, de inertes, pelo período de 24 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.10. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1883/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 30 de Novembro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.834.937,01 sendo de 

Operações Orçamentais €6.834.158,00 e de Operações de Tesouraria €1.000.779,01, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO C).  

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
4.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão J urídica 

4.1.1. Pedido de indemnização civil por danos patri moniais: Requerente Tânia 

Sofia Lindinho da Cruz Sobreiro  

DLB N.º 1884/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual constam a Informação da Divisão Jurídica (DIJ) n.º 206/2009 e a 

Informação do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos (DJRH) n.º 17/2009, 

prestadas, respectivamente, em 15 de Julho e 5 de Novembro de 2009, anexas à 

presente acta e da qual fazem parte integrante (ANEXOS D e E), contendo a análise técnica 

e a proposta de decisão quanto àquele pedido, no âmbito do regime jurídico da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas por danos 

decorrentes do exercício da função administrativa, conforme o disposto nos artigos 7.º a 

10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. O DJRH vem a concluir que, não obstante 

se poder admitir, em face dos elementos constantes do processo, a verificação em 

concreto dos pressupostos de que a lei faz depender a atribuição ao Município de Leiria 

da obrigação de indemnizar, se deve, em simultâneo, suscitar a questão da culpa da 
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lesada se não na produção de alguns dos danos que invoca, pelo menos no seu 

agravamento. 

Assim sendo, e em conformidade com o regime estabelecido no artigo 4.º da Lei 

n.º 67/2007 e no artigo 570.º do Código Civil, a imputação da responsabilidade ao 

Município de Leiria e a determinação do montante da indemnização que, 

eventualmente, haja a atribuir à Sr.ª Tânia Sofia Lindinho da Cruz Sobreiro incumbe aos 

tribunais, devendo estas instâncias decidir se a indemnização deve ser atribuída no 

montante requerido no presente processo, ou antes deve ser reduzida ou, porventura, 

mesmo excluída. 

Nestes termos, a Câmara Municipal de Leiria está impedida de decidir uma 

matéria que por lei se encontra reservada ao poder judicial – cfr. artigo 9.º, n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo. 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da Informação da DIJ n.º 

206/2009 e da Informação do DJRH n.º 17/2009, deliberou por unanimidade 

concordar com as fundamentações de facto e de direito apresentadas e, em 

conformidade, não tomar qualquer decisão quanto ao pedido de indemnização civil 

apresentado pela Sr.ª Tânia Sofia Lindinho da Cruz Sobreiro, uma vez que carece de 

competência legal para se pronunciar sobre o mesmo. 

Mais deliberou  manifestar expressamente que, não obstante a Câmara 

Municipal se abster de decidir, o Município de Leiria não pretende eximir-se à 

responsabilidade que lhe venha a ser imputada, nem tão pouco se recusa a quantificar 

os danos a ressarcir. Simplesmente se entende, nos termos e para os efeitos do 

disposto nas normas legais acima mencionadas, que a tutela jurídica da pretensão 

indemnizatória objecto do presente procedimento compete aos tribunais, perante o 

suscitar da questão da culpa da lesada no agravamento dos danos a ressarcir. 

Por último, a Câmara deliberou  mandar notificar a Sr.ª Tânia Sofia Lindinho da 

Cruz Sobreiro de que a sua pretensão só poderá ser satisfeita através da interposição 

da competente acção judicial junto da instância jurisdicional competente, devendo esta 

notificação ser acompanhada de cópia de todas as informações técnicas prestadas no 

âmbito do presente procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Recursos Humanos 

4.2.1. Voto de Pesar a Maria Emília Costa Ferreira Francisco 

DLB N.º 1885/09  | Presente, pelo Senhor Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Maria Emília Costa Ferreira 

Francisco, Chefe da Divisão da Educação, do mapa de pessoal deste Município de 

Leiria, pelo falecimento de sua mãe. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes  e Ambiente  

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento Económico 

5.1.1.Licenças especiais de ruído. Ratificação de d espacho 

DLB N.º 1886/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 

de despachos de deferimento conforme mapa infra, sujeitos a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º, do n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro:  

Ent. Requerente Objecto do Pedido: 
Dias/ Evento/Local da Realização/ Horário 

Data do despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent. 
23328/09 

Edifer 
Construções 
Pires Coelho & 
Fernandes, S A  

Nos dias 01/11 a 30/11 do corrente ano, para a 
realização trabalhos de construção civil, a ter lugar, no 
Centro Comercial Continente de Leiria, sito na EN 1 
(IC2), freguesia de Parceiros, entre as 07:00 horas e as 
03:00 horas todos os dias da semana. 

2009/10/21 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
22471/09 

Ramos 
Catarino, S A  

Nos dias 01/11 a 30/11 do corrente ano, para a 
realização trabalhos de construção civil, a ter lugar na 
Rua Afonso Lopes Vieira, freguesia de Leiria, entre as 
18:00 horas e as 00.00 horas todos os dias da semana, e 
aos sábados entre as 07:00 e 00:00 horas. 

2009/10/02 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
22472/09 

Ramos 
Catarino, S A  

Nos dias 01/11 a 30/11 do corrente ano, para a 
realização de trabalhos de construção civil, a ter lugar no 
Largo Dr. Serafim Pereira, freguesia de Leiria, entre as 
08:00 horas e as 00:00 horas, todos os dias da semana e 
aos sábados entre as 07:00 horas e as 00:00 horas. 

2009/10/02 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
23483/09 

Maria de 
Fátima Mendes 
de Jesus 

No dia 24 de Outubro do corrente ano, para a realização 
de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento de bar 
“Forja”, sito na Rua Principal, 57, Pocariça, Maceira, 
entre as 22:00 horas e as 02:00 horas do dia seguinte. 

2009/10/19 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
23320/09 

Associação de 
Estudantes da 
Escola 
Superior de 
Educação e 
Ciências 
Sociais de 
Leiria 

No dia 15 de Outubro do corrente ano, para a realização 
de arraial de “Boas Vindas aos Novos Alunos”, a ter lugar 
nas instalações da Escola Superior, sitas na Rua Dr. 
João Soares, Leiria, entre as 21:00 horas e as 02:00 
horas, do dia seguinte. 

2009/10/15 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
23477/09 

Vânia Teresa 
Virgílio 
Cordeiro 

No dia 24 de Outubro do corrente ano, para a realização 
de música ao vivo, a ter lugar no estabelecimento de bar 
“Marijope Bar”, sito na Rua das Tílias, nº 18, freguesia de 
Maceira, entre as 21:00 horas e as 02:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/10/19 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent. 
22685/09 

Maria de 
Fátima Mendes 
de Jesus 

No dia 10 de Outubro do corrente ano, para a realização 
de Karaoke, a ter lugar no estabelecimento de bar “Forja 
Bar”, sito na Rua Principal, nº 57, Pocariça, freguesia de 
Maceira, entre as 22:00 horas e as 02:00 horas, do dia 
seguinte. 

2009/10/08 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

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

os despachos acima mencionados a deferir os pedidos, conforme mapa supra, 

mediante a emissão das licenças especiais de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.2. Abertura e funcionamento dos Mercados do Lev ante e Municipal, nos dias 2 

e 9 de Dezembro. Ratificação   

DLB N.º 1887/09  | Presente o Despacho n.º 78/2009, proferido em 24 de Novembro de 

2009, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo à abertura e funcionamento 

do Mercado de Levante e do Mercado Municipal de Leiria, nos dias 2 e 9 de Dezembro, 

que passa a fazer parte integrante da presente deliberação e cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO N.° 78/2009 

Assunto: Abertura e funcionamento do Mercado de Levante e do Mercado Municipal de Leiria, nos dias 2 e 

9 de Dezembro. 

Considerando que este ano os dias feriados de 1 e 8 de Dezembro coincidem com os da 

realização do Mercado de Levante de Leiria e que, devido à quadra natalícia que se avizinha, convém que 

o funcionamento deste mercado coincida com o do Mercado Municipal de Leiria, determino: 

a) ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 16.° da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a 

abertura e funcionamento do Mercado de Levante nos dias 2 e 9 de Dezembro. 

b) ao abrigo do disposto no parágrafo único do artigo 73.° do Regulamento dos Mercados e Feiras 

do Concelho de Leiria, que o horário de abertura do Mercado Municipal de Leiria, nos dias 2 e 9 de 

Dezembro, seja o seguinte: 6h00 às 16h00. 

O presente despacho deverá ser publicitado nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, e, tendo em conta o carácter excepcional e urgente que a presente situação 

reclama, ser sujeito a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, conforme determina o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/2002,de 11 de Janeiro. 

Leiria, 24 de Novembro de 2009. 

O Presidente da Municipal de Leiria 

(Raul Castro)” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dra. 

Isabel Damasceno, Dr. Luciano de Almeida, Dr. José Benzinho, Dra. Neusa Magalhães 

e Arqt.º Carlos Vitorino, eleitos pelo Partido Social Democrata, ratificar o Despacho n.º 

78/2009, proferido em 24 de Novembro de 2009, pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, relativo à abertura e funcionamento do Mercado de Levante e do Mercado 

Municipal de Leiria, nos dias 2 e 9 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Pedidos de autorização e emissão de cartão d e acesso ao Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão 

DLB N.º 1888/09  | Pelo Sector de Licenciamentos Diversos foi presente a seguinte 

informação: 

“Nos termos dos artigos 10.º, 11.º e 12.º, do Regulamento do Mercado de Venda por 

Grosso do Falcão, os utentes desse Mercado carecem de prévia autorização e emissão 

de cartão identificativo a conceder e emitir pela Câmara Municipal de Leiria. 
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Para esse efeito, foram apresentados, nestes Serviços, vários pedidos, conforme a 

seguir se indicam: 

  
Registo 

de 
entrada 

n.º 

Nome do requerente Emissão do cartão de 
identificação para acesso ao 
Mercado Falcão a favor de: 

NPS / NPC Mercado 

22671/09 Maria Isabel Marques dos 
Santos Costa Francisco  
 

Verónica Isabel Francisco dos 
Santos 
(colaboradora) 

222049855 Têxteis  

23324/09 Diogo Miguel Crespo Ribeiro Diogo Miguel Crespo Ribeiro 
(requerente) 

247833088 Têxteis 

23323/09 Ricardo Emanuel da Silva 
Domingos 

Ricardo Emanuel da Silva 
Domingos 
(requerente) 

223245330 Têxteis 

23685/09 Veríssimo Carreira Órfão  Veríssimo Carreira Órfão 
(requerente) 
Isaura Maria Santos Ferreira  
(colaboradora) 
Catarina Santos Órfão 
(colaboradora)  

115332391 Têxteis 

23697/09 Sílvia Maria Barros Pereira 
Guerra Gomes  

Sílvia Maria Barros Pereira Guerra 
Gomes (requerente)) 

147323789 Têxteis 

24439/09 Isabel Maria Ruivo Monteiro Isabel Maria Ruivo Monteiro 
(requerente) 

156495139 Têxteis 

24790/09 Rosa Maria Oliveira Cabete Rosa Maria Oliveira Cabete 
(requerente) 

174809697 Têxteis 

24791/09 Anabela Fernandes Pedro Anabela Fernandes Pedro 
(requerente) 

181790769 Têxteis 

24792/09 Riso Encantador Lda. Maria Vitória Ferreira Patrício  
(sócio) 
Dora Liana Ferreira Patrício 
(sócio) 

509011225 Têxteis 

24793/09 Joana Filipa Ferreira Rosa Joana Filipa Ferreira Rosa 
(requerente) 
Maria de Fátima de Oliveira Ferreira 
Rosa (colaboradora) 

223875457 Têxteis 

24784/09 Soc. de Madeiras Francisco 
& Francisco Lda.  

Maria Amélia Rodrigues Pereira 
(sócio) 
Lucília Maria Ferreira da Silva 
(colaboradora) 

502462701 Têxteis 

25204/09 Construções Marcelino Mota 
Lda. 

Georgina Crespo dos Santos  
(colaboradora) 

505473453 Têxteis 

26234/09 Rui da Silva Rebelo  Rui da Silva Rebelo 
(requerente) 
Guida Paula Franco Marques Dinis 
Rebelo (colaboradora) 

178953156 Têxteis 

26226/09 Lina Maria Alexandre 
Pascoal  

Lina Maria Alexandre Pascoal 
(requerente) 
Vânia Sofia Pascoal Bastos  
(colaboradora) 

146811097 Têxteis 

25203/09 Útilconforto – Com. e 
Distribuição de Prod. para o 
Lar Lda. 

Amílcar Manuel Caçador Cordeiro 
(sócio) 
Anabela Maria Leal Santos 
(sócio) 

507015460 Têxteis 

26499/09 Nova Pausa Lda. Maria Filomena Águas Sobral da 
Mota 
(colaboradora) 

509112102 Têxteis 

24012/09 Maria Salomé da Fonseca 
Teopisto Domingues 

Maria Salomé da Fonseca Teopisto 
Domingues (requerente) 

132988283 Hortofrutícola 

26254/09 Luís Garcia Jaleco Pereira  Luís Garcia Jaleco Pereira 
(requerente) 

132792974 Hortofrutícola 

24794/09 Veríssimo Carreira Órfão Veríssimo Carreira Órfão 
(requerente) 
Isaura Maria Santos Ferreira  
(colaboradora) 
Catarina Santos Órfão 
(colaboradora)  

115332391 Hortofrutícola 
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  Todos os requerentes reúnem os requisitos mencionados no art.º 13.º do 

citado Regulamento e os processos encontram-se devidamente instruídos, pelo que, 

por ser urgente a tomada de decisão, visto estarmos já na época natalícia (que é uma 

época de compras, por excelência) poderá o Sr. Presidente proferir despacho a deferir 

os pedidos supra mencionados, ao abrigo do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 

18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, ficando o presente 

despacho sujeito a ratificação da Câmara na próxima reunião. 

  À superior consideração de V. EX.ª e, em caso de concordância, ser 

presente a despacho do Sr. Presidente nos termos indicados, sujeito a ratificação da 

Câmara na próxima reunião.” 

Do processo consta o Despacho do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

2009/11/27 a deferir os pedidos supra mencionados de autorização para acesso ao 

Mercado de Venda por Grosso do Falcão, na qualidade de compradores e seus 

colaboradores, bem como a autorizar a emissão dos respectivos cartões. Por considerar 

urgente a tomada de decisão face à grande procura, para fazerem compras naquele 

Mercado, durante a presente época natalícia, o despacho foi proferido ao abrigo do n.º 

3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11/01, sujeito a ratificação da Câmara. 

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal a deferir os pedidos, conforme 

mapa supra, e a autorizar a emissão dos respectivos cartões de acesso ao Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

23699/09 Maria Júlia Gomes 
Portugal Rodrigues 

Maria Júlia Gomes Portugal 
Rodrigues 
(2.ª Via de cartão 5039 - 
requerente) 

170157504 Têxteis 

23698/09 Carlos Alberto Pereira 
Alves Soares 

Carlos Alberto Pereira Alves 
Soares 
(2.ª Via de cartão 502308 - 
requerente) 

200370022 Têxteis 

24437/09 Maria Alice dos Santos 
Samora Duarte  

Maria Alice dos Santos Samora 
Duarte 
(2.ª Via de cartão 502128 - 
requerente) 

175967539 Têxteis 

24438/09 Maria da Luz Lourenço 
Pedrosa 

Fernanda Maria Lourenço 
Pedrosa Gomes - (2.ª Via de 
cartão 500150-colaboradora) 

169131220 Têxteis 

24436/09 Susana Órfão da Silva 
Mendes  

Susana Órfão da Silva Mendes 
(2.ª Via de cartão 501615 - 
requerente) 

104907398 Têxteis 

24430/09 Ezequiel Oliveira dos 
Santos  

Belmira Cordeiro Ribeiro Santos  
(2.ª Via de cartão 501151 - 
colaboradora) 

116607211 Têxteis 

26227/09 Maria Ivone Vicente  Maria Ivone Vicente 
(2.ª Via de cartão 503205 - 
requerente) 

183089430 Têxteis 

26504/09 Anabela Ferreira de Sousa  Anabela Ferreira de Sousa 
(2.ª Via de cartão 503349 - 
requerente) 

176135111 Têxteis 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

5.2.1. Proposta época balnear 2009 Praia do Pedrógã o. Ratificação 

DLB N.º 1889/09  | Presente o Despacho n.º 80/2009, proferido em 24 de Novembro de 

2009, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo à duração da época 

balnear para o ano de 2010, a propor à Administração da Região Hidrográfica do 

Centro, I.P., e cujo teor se transcreve: 

«Despacho N.º 80/2009 

Assunto: Proposta de duração da época balnear para o ano de 2010. 

Considerando, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 03 

de Junho, que a duração da época balnear para cada água balnear é definida em função dos 

períodos em que se prevê uma grande afluência de banhistas, tendo em conta as condições 

climatéricas e as características geofísicas de cada zona ou local, e os interesses sociais ou 

ambientais próprios da localização; 

Considerando que, de acordo com preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do referido diploma 

legal, o procedimento de definição da época balnear se inicia com a apresentação pelos 

municípios interessados às Administrações das Regiões Hidrográficas de propostas de duração 

da época balnear para águas balneares, até 30 de Novembro do ano precedente ao da época 

balnear em causa; 

Determino, ao abrigo desta última normal legal, que seja proposto à Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, I.P., para duração da próxima época balnear, o período 

compreendido entre 15 de Junho e 15 de Setembro de 2010. 

Tendo em conta o carácter excepcional e urgente que a presente situação reclama, deve 

este meu despacho, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ser sujeito a ratificação na 

próxima reunião da Câmara Municipal. 

Leiria, 24 de Novembro de 2009. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o Despacho n.º 80/2009, proferido em 24 

de Novembro de 2009, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo à duração 

da época balnear para o ano de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
�������� 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  

 
6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

6.1.1. Componente de Apoio à Família. Interrupções lectivas 

DLB N.º 1890/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, que é do 

seguinte teor: 

Considerando que durante as interrupções lectivas os Parceiros Educativos 

(Freguesias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, IPSS…), asseguram 

programas de apoio sócio-familiar, nomeadamente no que concerne os Programas de 

Refeições e Prolongamentos de Horários para 1.º Ciclo do ensino Básico; 

Considerando a necessidade do Município garantir mecanismos 

complementares que permitam a criação de condições para que crianças de famílias 

mais carenciadas tenham a possibilidade de integrar estes programas acção educativa; 

Considerando que os Programas de Animação Sócio-Educativa promovidas 

pelas entidades parceiras durante as interrupções lectivas, assumem um papel 

preponderante no auxílio às famílias e propiciam o desenvolvimento integral e saudável 

dos alunos e estimulam a prevenção de comportamentos desviantes. 

Propôs-se, como critérios de apoio para a «Componente de Apoio à Família do 

1.º ciclo – Interrupções Lectivas» a desenvolver pelos parceiros das comunidades 

educativas (Associações de Pais, Juntas de Freguesia, e outros), o seguinte: 

Vertentes APOIOS CML 

REFEIÇÕES Extensão dos critérios existentes durante a 
actividade lectiva; 
Escalão A – isenção de pagamentos 
Escalão B – 0,73€ 
Outros – 1,46€ 

Escalão A - € 1,50/dia; PROLONGAMENTOS 

Escalão B - € 0,75/dia; 

Mais se propôs que o processo se desenvolva em duas fases: 

— 1.ª fase - Comunicação à Divisão da Acção Educativa Municipal do projecto a 

desenvolver, incluindo as actividades previstas, listagem de alunos inscritos, 

fazendo-se referência aos escalões atribuídos aos alunos carenciados; 

—  2.ª fase – Apresentação de relatório síntese com indicação das actividades 

desenvolvidas, acompanhado do comprovativo de frequência (registo de 

assiduidade).  

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 d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar os critérios e 

valores constantes da proposta apresentada. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Programa de generalização do fornecimento de  refeições escolares aos 

alunos do 1.º CEB e Componente de Apoio à Família –  pré-escolar. Ano lectivo 

2009/2010. Proposta de valor da refeição 

DLB N.º 1891/09  | Considerando o Programa «Serviço de Refeições – 1.º CEB» 

existente no concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002 (aprovado por 

deliberação camarária de 24 de Outubro de 2001); 

Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251/2005, de 25 

de Outubro), conjugado pelo despacho n.º 18987/2009, do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, de 17 de Agosto de 2009; 

Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar na sua Componente de Apoio à Família, em conformidade com o disposto no 

Despacho n.º 13503/2009, de 9 de Junho de 2009; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de Leiria 

e as entidades parceiras (Freguesias, Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais 

e outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), celebrados em 

2006, 2007 e 2008; 

Considerando a deliberação camarária de 18 de Agosto de 2009, que actualiza o 

preço da refeição para os alunos do 1.º CEB das escolas do concelho, durante o ano 

lectivo 2009/2010; 

É presente o mapa com entidades gestoras do programa e proposta de valores, 

com produção de efeitos ao início do ano lectivo, o mapa fica anexo à presente acta, 

fazendo dela parte integrante (ANEXO F).  

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

abaixo referida: 

1.º Ciclo 2009/2010 Pré – Escolar 2009 
(Dezembro + Acerto) 

Cód. 
Acção 
Orçament
al 

Valor a 
Cabimentar 

Proposta de 
Cabimento da Verba 
dos 70% e Acertos 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a 
Cabimenta

r 

Proposta de 
Cabimento da 
Verba dos 70% 
e Acertos 

2009-A-36 €220.255,35 3575/09, 29 de 
Setembro 

2009-A-31 €100.000,0
0 

4152/09, 24 de 
Novembro 

2009-A-37 €17.000,00 3583/09, 29 de 
Setembro 

2009-A-32 €16.500,00 4153/09, 24 de 
Novembro 

2009-A-38 €133.000,00 3585/09, 29 de 
Setembro 

2009-A-33 €52.395,51 4154/09, 26 de 
Novembro 

2009-A-40 €35.160,00 3586/09, 29 de 
Setembro 

2009-A-34 €16.000,00 4155/09, 25 de 
Novembro 

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 d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei 
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n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar a proposta 

apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Componente de Apoio à Família – pré-escolar 2009/2010. Transferência de 

70% 

DLB N.º 1892/09  | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

Considerando o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar na sua Componente de Apoio à Família, em conformidade com o disposto no 

Despacho n.º 13503/2009, de 9 de Junho de 2009; 

Considerando os encargos assumidos pelas entidades parceiras, com o 

funcionamento dos programas; 

Considerando a necessidade de um apoio regular e sistemático (transferência 

de verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, 

Agrupamentos de Escolas e outras entidades parceiras); 

Propôs-se: 

a) A transferência mensal de uma verba fixa (70% da verba transferida no ano 

anterior); 

b) O controlo do processo através do envio dos mapas mensais de assiduidade e 

refeições servidas; 

c) O acerto trimestral, cuja transferência ocorrerá em Dezembro de 2009, Abril e 

Agosto 2010; 

d) Envio mensal à Divisão da Acção Educativa e à Divisão Financeira da listagem 

dos valores a transferir, bem como dos respectivos acertos em função dos serviços 

prestados. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento presentes no quadro infra: 

Pré – Escolar 2009 
(Dezembro + Acerto) 

Previsão de Custos para 2010 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a 
Cabimenta

r 

Proposta de 
Cabimento 

da Verba dos 
70% e 

Acertos 

Cód. Acção Orçamental  Valor a Cabimentar 

2009-A-31 €100.000,0
0 

4152/09, 24 
de Novembro 

Juntas de Freguesia € 800.000,00 

2009-A-32 €16.500,00 4153/09, 24 
de Novembro 

Agrupamentos de 
Escolas 

€ 150.000,00 

2009-A-33 €52.395,51 4154/09, 26 
de Novembro 

Associações de Pais € 700.000,00 

2009-A-34 €16.000,00 4155/09, 25 
de Novembro 

Outras instituições € 150.000,00 

A Câmara, depois de analisar a informação/proposta e de acordo com a alínea 

d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 14 de 

Setembro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, 
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conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta e autorizar a 

transferência regular e sistemática das verbas para as Freguesias, Associações de 

Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades parceiras, através dos serviços 

financeiros mediante informação dos serviços da educação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB. Alteração ao anexo 1 

do acordo de colaboração. Rectificação 

DLB N.º 1893/09  | A deliberação da reunião de Câmara de 29 de Setembro, referente 

ao assunto mencionado em epígrafe, contém ligeiras imprecisões nos valores totais 

apresentados devido a arredondamentos. Assim, no texto da referida deliberação, onde 

se lê : €26.405,86; deverá ler-se  €26.405,89; e onde se lê : €27.483,65; deverá ler-se  

€27.483,68. 

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

rectificação da deliberação, de 29 de Setembro. 

Os valores implicados nestas correcções foram objecto das propostas de 

cabimento n.º 4157/09 e 4158/09, ambas de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Plano de contingência da gripe A (H1N1). Ref orço de verba a atribuir aos 

agrupamentos de escolas 

DLB N.º 1894/09  | Presente pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes uma proposta 

com o seguinte teor: 

Compete à Câmara Municipal assegurar as condições de funcionamento dos 

Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º Ciclo, sob sua administração; 

As escolas assumem um papel muito importante na prevenção de uma 

pandemia de gripe, pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre 

os seus alunos e profissionais; 

O número de casos de Gripe A na comunidade escolar do Concelho é 

significativo; 

No concelho existem turmas que se encontram de quarentena, por indicações 

da Delegação de Saúde; 

Os Agrupamentos de Escolas têm implementados os Planos de Contingência 

nas escolas, conforme orientações da Direcção Geral da Saúde; 

Na análise de dados, recolhidos junto dos Agrupamentos, existe ainda um 

número significativo de Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º Ciclo sem doseadores de 

sabão e distribuidores de toalhetes, junto dos lavatórios; 



2183 (46)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

A higienização das mãos é de primordial importância no combate à propagação 

do vírus; 

O Ministério da Educação anunciou o reforço de verbas aos Agrupamentos, para 

manutenção dos Planos de contingência; 

Propôs-se que fosse reforçada a verba atribuída aos Agrupamentos de Escolas, 

no seguimento da deliberação de Câmara de 15 de Setembro de 2009, no montante 

abaixo discriminado, sendo que a mesma se destina, prioritariamente, à aquisição e 

apetrechamento dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º Ciclo com doseadores de 

sabão e distribuidores de toalhetes de papel, junto aos lavatórios existentes. Esta verba 

servirá ainda para responder à necessidade de apetrechamento das salas com baldes 

de tampa accionada por pedal. 

O equipamento a adquirir deverá ser em plástico ABS branco, com resistência 

ao uso intenso, e de fixação à parede. 

Pelo exposto apresenta-se o seguinte quadro, que estima os montantes a 

atribuir a cada Agrupamento de Escolas: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

de reforço e autorizar a transferência das respectivas verbas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4151/09, 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Acordo de colaboração – educação pré-escolar . Apoio sócio-familiar 

DLB N.º 1895/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente ao Programa de Expansão da rede Pré-escolar. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO  

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR –  APOIO SÓCIO-FAMILIAR  

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 

Agrupamento Jardins-de-Infância Escolas 1º Ciclo Totais 

Caranguejeira 450,00€ 606,00€ 1.056,00€ 

Colmeias 650,00€ 936,00€ 1.586,00€ 

D. Dinis 350,00€ 1.240,00€ 1.590,00€ 

Dr. Correia Mateus 300,00€ 808,00€ 1.108,00€ 

Dr. José Saraiva 750,00€ 1.104,00€ 1.854,00€ 

Maceira 600,00€ 714,00€ 1.314,00€ 

Marrazes 1.010,00€ 2.280,00€ 3.290,00€ 

Rainha Santa Isabel 1.050,00€ 1.690,00€ 2.740,00€ 

Jardins da Serra 300,00€ 474,00€ 774,00€ 

Totais 5.460,00 € 9.852,00 € 15.312,00€ 
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147/97 de 11 de Julho, conjugado com Regime de Autonomia e Gestão das Escolas - 

Decreto-Lei n.º 75/08, de 22 de Abril, e com o quadro de competências e regime jurídico 

dos Municípios - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, entre o Município de Leiria, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Miguel de Castro, o 

Agrupamento de Escolas ……………., representado pelo Director, …………….., e as 

Entidades Gestoras do Programa – …………………………………, representadas 

pelos(as) seus Presidentes, é celebrado o presente Acordo de Colaboração nos termos 

das cláusulas seguintes: 

Cláusula I 

Finalidade 

 O presente Acordo de Colaboração visa regular as condições relativas à 

participação do Município de Leiria, do Agrupamento de Escolas ……………, e das 

Entidades Parceiras …………………………., nas actividades da Componente de Apoio 

à Família (refeição e animação sócio-educativa), conjugado com a Lei n.º 5/97, de 10 de 

Fevereiro, com o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho e o Acordo de Colaboração 

tripartido, celebrado em 8 de Julho de 1998 entre os Ministérios da Educação, do 

Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Cláusula II 

Objecto 

1. O presente Acordo de Colaboração tem por objecto a prestação dos serviços da 

Componente de Apoio à Família, por parte das entidades que dele fazem parte, 

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 serão exercidas no(s) Jardim(ns) de 

Infância de: ………………………………… e/ou noutros espaços alternativos, julgados 

convenientes à prática das actividades de animação sócio-educativa.  

Cláusula III 

Obrigação geral de colaboração 

O Município de Leiria, o Agrupamento de Escolas ……………, e as Entidades Parceiras 

………………….., colaborarão entre si e com outras Instituições e/ou Organismos, tendo 

em vista o desenvolvimento de actividades de interesse comum e o melhor 

aproveitamento dos recursos e materiais disponíveis. 

Cláusula IV 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município obriga-se a: 

 a) Equipar, adaptar e apetrechar os espaços onde decorrerão as actividades com os 

materiais necessários à implementação das mesmas; 

 b) Suportar as despesas correntes do(s) Jardim(s) de Infância, decorrentes do 

serviço de refeição e das actividades de animação sócio-educativa, designadamente as 
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relativas a água, gás e electricidade, incluindo os espaços alternativos quando 

necessário; 

 c) 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 a legislação em vigor e Deliberação de Câmara de 23 de Junho de 2009; 

     d) Transferir mensalmente para a entidade parceira………………………, as verbas 

relativas à componente das refeições e animação sócio-educativa, após recepção e 

confirmação dos mapas de pedido de pagamento e respectivos documentos de 

despesa, de acordo com os valores aprovados em reunião de Câmara de …………, 

tendo em conta os seguintes parâmetros: 

— Valor unitário da Refeição 

— Transporte Refeição/Alunos 

— Matéria-prima não Alimentar 

— Recursos Humanos 

— Actividades educativas complementares 

 e) Prestar informações e orientações úteis, atempadamente, sempre que 

necessário. 

Cláusula V 

Obrigações dos parceiros locais 

1.  Gerir as verbas provenientes do Município, bem como as comparticipações dos 

Encarregados de Educação no custo das componentes da refeição e animação sócio-

educativa, de acordo com a deliberação Camarária de 23 de Junho de 2009: 

a) Proceder à aquisição/reparação de materiais e equipamentos necessários ao 

bom funcionamento da Componente de Apoio à Família, sendo que a aquisição deste 

material didáctico-pedagógico de consumo e apoio geral deverá ser efectuada mediante 

orientações do Órgão de Gestão dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

Dever-se-á, ainda, ter em conta os requisitos e critérios constantes no Despacho-

conjunto n.º 258/97 de 21 de Agosto. A verba a despender deverá corresponder a pelo 

menos 30% da comparticipação financeira aprovada para a totalidade do programa.  

b) Assegurar o funcionamento do serviço de refeições; 

c) Garantir a colocação/contratação de pessoal detentor de competências 

educativas base em articulação o Agrupamento de Escolas para definição do perfil do 

mesmo. O número de trabalhadores por programa terá como rácio 1 adulto para cada 

25 crianças, sendo imprescindível que, e por razões de segurança, haja a possibilidade 

de recorrer a mais um adulto sempre que o seu número assim o justifique; 

d) Enviar, anualmente à Câmara Municipal o relatório de contas referente às 

despesas efectuadas com as actividades, objecto do presente Protocolo; 

e) O não cumprimento do referenciado na alínea d) poderá inviabilizar a 

transferência de verbas. 
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Cláusula VI 

Obrigações do Agrupamento de Escolas de ……………….. 

O Agrupamento de Escolas, assegura a supervisão do desenvolvimento das 

Actividades da Componente de Apoio à Família 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.º147/97, de 11 de Junho, nomeadamente: 

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) Enviar à Câmara Municipal dados de natureza estatística, quando solicitado, 

assim como informações sobre a avaliação das actividades sempre que for considerado 

pertinente.  

Cláusula VII 

Duração do Acordo 

O presente Acordo de Colaboração produz efeitos ao início do corrente ano lectivo e 

será válido por um ano, podendo ser revisto por consenso entre as partes ou por 

reformulação das competências da Administração Local em matéria de educação, na 

sequência de alterações ao regime de Administração e Gestão de Escolas, aprovado no 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, ou ainda por iniciativa de uma das partes 

contratantes. 

Cláusula VIII 

Renovação do Acordo 

1 - O Acordo será automaticamente renovado, por igual período, se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

2 – Em caso de denúncia esta será comunicada aos Outorgantes por carta registada, 

com aviso de recepção e produzirá efeitos a partir do 10.º dia útil, considerando-se a 

data do envio (registo dos CTT). 

Cláusula IX 

Alterações ao Acordo 

Caso haja alterações no que se refere às entidades gestoras ou integração de Jardins-

de-infância pertencentes ao Agrupamento de Escolas ……………. que pretendam 

integrar o objecto deste Acordo após a sua assinatura, elaborar-se-á uma Adenda ao 

mesmo, a fim de possibilitar a prestação do Apoio Social. 

Cláusula X 



2187 (50)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

Disposições finais 

Com a assinatura do presente acordo considera-se revogado o acordo anteriormente 

assinado a ………………………………………. 

Cláusula XI 

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 e, em conformidade com o disposto 

nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, conjugadas com o 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 o Senhor 

Presidente a proceder à sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas na 

gestão do Programa de Expansão do Pré Escolar. 

Mais deliberou que em situações idênticas seja protocolado de acordo com 

presente minuta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.7. Adenda aos acordos de colaboração. Programa de generalização do 

fornecimento de refeições 1.º CEB 

DLB N.º 1896/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a minuta de 

Adenda ao Acordo de Colaboração relativamente ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º CEB. 

ADENDA 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Entre: 

Primeiro Outorgante:  Município de Leiria , contribuinte fiscal n.º 505 181 266, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Raul Miguel de Castro, adiante 

designado como primeiro outorgante; 

e 

Segundo Outorgante:   ____________, com sede em ____________, ___________, 

Freguesia de __________, contribuinte fiscal n.º _____________, representado pelo 

seu Presidente, ___________, e o Agrupamento de Escolas de ____________, com 

sede em __________, ______________de _____________, Freguesia de 

______________contribuinte fiscal n.º ___________, representado pelo seu Director, 

__________, adiante designado como terceiro outorgante, é celebrada a presente 

Adenda ao Acordo de Colaboração de 11 de Novembro de 2008, que se rege pelo 
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disposto no regulamento de acesso ao funcionamento do Programa de Generalização 

de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, aprovado pelo 

Despacho n.º 18987/2009 de 17 de Agosto de 2009, conjugado com Deliberação 

Camarária de …………………….. 

Cláusula I 

A cláusula primeira, no contexto do ano lectivo 2009/2010, passa a ter a seguinte 

redacção: 

O presente Acordo tem por objectivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

Ciclo, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de _____________, Agrupamento de 

Escolas de _____________, num total aproximado de ____ alunos, no ano lectivo 

2009/2010. 

Cláusula II 

A cláusula segunda, no contexto do ano lectivo 2009/2010, passa a ter a seguinte 

redacção: 

(…)  

c) transferir para _____________________, a título de comparticipação ou apoio, as 

verbas relativas ao referido Programa, após recepção e confirmação dos mapas de 

pedido de pagamento e respectivos documentos de despesa, de acordo com os valores 

aprovados em reunião de Câmara de ………… tendo em conta os seguintes 

parâmetros: 

- Valor unitário da Refeição 

- Transporte Refeição/Alunos 

- Matéria-prima não Alimentar 

- Recursos Humanos 

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

com a adenda proposta e autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.8. Agrupamento de escolas e jardins da serra. A poio ao serviço de refeições  

DLB N.º 1897/09  | Retirado. 

 

6.1.9. Programa de Actividades de Enriquecimento Cu rricular no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 2009/2010. Acordo de colaboração com a Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1898/09  | Presente minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 
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Leiria, no âmbito do Despacho n.º 14 460, de 26 de Maio de 2008, que é do seguinte 

teor: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO  

 Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro. 

 Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no 1.º ciclo do Ensino Básico, aprovado por Despacho n.º 14 460, publicado 

na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio. 

 Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino 

básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada 

com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

 Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Considerando o Acordo de Colaboração celebrado em 1 de Setembro de 2009 

com a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, tendo em vista o 

desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular em várias escolas do 1.º 

ciclo do concelho. 

 Considerando a importância de continuar a garantir o cumprimento da actividade 

física e desportiva (AFD) inscrita nos projectos educativos do Agrupamento de Escolas 

D. Dinis e do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel – Carreira, contribuindo 

para o bem-estar das crianças e suas famílias; 

 Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Miguel de Castro, com poderes para o 

acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 

16 de Novembro de 2009, como primeiro outorgante, e as Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria – Associação, com sede em Largo da República, Leiria, 

freguesia de Leiria, contribuinte fiscal n.º 504 598 651, representado pela sua 

Presidente, Sofia Pereira, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto 

na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente acordo de 

colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 
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O presente acordo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, 

na parte relativa ao desenvolvimento da Actividade Física e Desportiva (AFD), junto dos 

alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do 

Agrupamento de Escolas D. Dinis e Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - 

Carreira.  

Cláusula Segunda 

Objecto 

O presente acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira  

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, para fazer face aos encargos com o desenvolvimento da Actividade Física e 

Desportiva (AFD) junto dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas D. Dinis e Agrupamento de Escolas 

Rainha Santa Isabel - Carreira, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante o valor 

de €13,00 (treze euros) por cada hora, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA). 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente acordo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva 

e do ensino da música a afectar ao Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º CEB e respectivos Certificados de Habilitação, de acordo com minuta a 

fornecer pelo Município de Leiria;  

b) A leccionar um total previsível de 890 horas, até 30 de Novembro de 2009, de 

acordo com as turmas, horários e locais de funcionamento previstos no Anexo II ao 

presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante; 

c) A desenvolver actividades de articulação e coordenação do projecto nas turmas 

dos vários estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas D. Dinis (29 

turmas) e Rainha Santa Isabel – Carreira (49 turmas) até um máximo de 260 horas. 

Cláusula Quinta 

Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-
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lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 

suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver de pagar. 

2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 

Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado no desenvolvimento da actividade física e desportiva e do 

ensino da música, bem como o cumprimento da celebração dos necessários seguros de 

acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes do desenvolvimento da actividade física e desportiva, devendo 

para tal celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 

Modificação do Acordo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva, poderão sofrer alterações devido a eventuais 

necessidades de reformulação na constituição das turmas e horários, por indicação dos 

Agrupamentos de Escolas.  

Cláusula Oitava 

Rescisão do Acordo  

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Acordo; 

b) Interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis à actividade física e desportiva; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Acordo. 

f) Não cumprimento do estipulado no n.º 4 do artigo 3.º do capítulo II, do Despacho 

n.º 14 460/2008, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 26 de Maio, quanto 

ao valor mínimo das remunerações dos professores afectos ao programa. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 8 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 
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Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 

suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 

montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 

Duração do Acordo 

O presente acordo é válido até 30 de Novembro de 2009, retroagindo os seus efeitos a 

28 de Outubro de 2009. 

Cláusula Décima  

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto 

por 4 (quatro) páginas, pelo anexo I que se contêm em 2 (duas) páginas, pelo Anexo II, 

que se contêm em 3 (três) páginas e devidamente assinado por ambas as partes, 

depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.  

Leiria, ___ de Dezembro de 2009 

O Presidente da Câmara Municipal | Raul Castro 

A Presidente das Obras Sociais da Câmara Municipal de Leiria | Sofia Pereira» 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o disposto nas 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Acordo de Colaboração nos termos 

acima transcritos e autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura com a 

entidade parceira envolvida no Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4171/09, 26 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  D e p a r t a m e n t o  d a  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  
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7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

7.1.1. Concerto de Natal. 2009 

DLB N.º 1899/09  | Irá realizar-se na Sé de Leiria, no dia 20 de Dezembro do corrente 

ano, pelas 15h 30min, o tradicional Concerto de Natal cuja organização está a cargo da 

Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Leiria, do Município de Leiria e dos Grupos 

Corais do Concelho. 

Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural cuja 

finalidade é a de unir os Grupos Corais do Concelho, que preparam para a ocasião um 

repertório de grande qualidade, propôs-se apoiar o evento nos moldes habituais: 

decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material de divulgação, cuja verba 

se encontra inscrita no Plano, na rubrica 2009/A/220 Concerto de Natal 12/0602039902. 

Propôs-se, ainda, a atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Leiria de um apoio no montante de €600,00, para fazer face aos encargos com a sua 

participação na organização deste evento, utilizando para o efeito a verba inscrita no 

Plano, na rubrica 2009/A/220 – Concerto de Natal 12/040701.  

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

Divisão de Cultura e Gestão de Espaços Culturais, atento o facto de o Concerto de 

Natal se revestir de interesse cultural municipal, e ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria um apoio no valor de 

€600,00, para fazer face aos encargos com a sua participação na organização do 

mesmo, a realizar no dia 20 de Dezembro. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4149/09, de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1900/09  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

—  Casa do Pessoal Centro de Cultura e Desportos dos Trabalhadores do Hospital 

de Leiria com a ENT.24177/09 – para realização do Concerto de Natal, no dia 6 

de Dezembro. 

—  Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e 

Jardim-de-infância dos Capuchos com a ENT.26069/09 para realização da Festa 

de Natal, no dia 16 de Dezembro. 

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

as cedências gratuitas do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.3. Oferta à Biblioteca Municipal Afonso Lopes V ieira de obras literárias e 

fotografias de Venceslau de Morais 

DLB N.º 1901/09 |  Pelo Senhor CARLOS JOSÉ GOMES VIEIRA foram doadas à 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira as seguintes obras literárias e fotografias: 

1) MORAIS, Venceslau de – Páginas Africanas. 1.ª ed. Editorial Cultura  

2) ESPARTEIRO, António Marques – Wenceslau Morais oficial da Marinha. 

Separata da Revista Ocidente. 1966 

3) JANEIRO, Armando Martins - Um interprete português do Japão : Wenceslau de 

Morais. Macau : Instituto Luís de Camões ; Lisboa: Imprensa Nacional, 1966  

4) BARREIROS, Leopoldo Danilo – A paixão chinesa de Wenceslau de Morais. 

Lisboa : Agência Geral do Ultramar, 1955 

5) Wenceslau de Morais no seu primeiro centenário. Lisboa, 1955 

6) COSTA, João Paulo Oliveira e – Portugal e o Japão : o século Namban. Lisboa : 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

7) MORAIS, Venceslau de – Traços do Extremo Oriente. 1981  

8) MORAIS, Venceslau de – Relance da história do Japão. Porto : Maranus, 1924 

9) MORAIS, Venceslau de – Dai-Nipon (O grande Japão). 2.ª ed. Lisboa : Seara 

Nova, 1923 

10) MORAIS, Venceslau de – O tiro do meio dia : ainda KO-Haru. Viana do Castelo. 

Separata da Lusa. Vol. II,1919. 

11) MORAIS, Venceslau de – A gruta de Camões. Macau : Imprensa Nacional, 1940 

12) MORAIS, Venceslau de – O culto do chá. Lisboa : ed. Frenesi, 2004 

13) JANEIRO, Armando Martins – O jardim do encanto perdido: aventura 

maravilhosa de Venceslau de Morais no Japão Manuela Barreira ed. , 1954 

14) Fotografia original de Venceslau de Morais sobre cartão datada de 1911-06-26 

15) Fotografia ampliada do original emoldurada. Dimensões com moldura 52 X 42 

cm. Dimensões da fotografia 31 X 21 cm. P & b. 

16) 4 cópias soltas da fotografia original com as seguintes dimensões 31 X 21 cm. P 

& b. 

As obras de Vencesleu de Morais (1854-1929) e sobre a sua vida são um claro 

contributo para o enriquecimento do Fundo Documental de Preservação da Biblioteca. 

Venceslau é conhecido como o escritor português que viveu uma parte significativa da 

sua existência em Tokushima (cidade geminada de Leiria).  

Actualmente, a Biblioteca Municipal dispõe de uma colecção de bibliografia 

activa (escritos de V. Morais) e passiva (estudos sobre o autor) com cerca de 40 títulos 

que qualquer cidadão pode consultar e aprofundar o seu conhecimento sobre V. de 

Morais ou sobre as relações culturais entre Portugal e Japão. 
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As obras oferecidas pelo seu valor bibliográfico e informativo serão incluídas no 

núcleo documental excluído do empréstimo domiciliário.  

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

expressar o agradecimento pela oferta acima mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Edição das actas das VI Jornadas Luso-Espanh olas de estudos medievais 

DLB N.º 1902/09 | Presente a proposta enviada pela Câmara Municipal da Batalha para 

que a Câmara Municipal de Leiria integrasse o grupo de Municípios que irão suportar as 

despesas de edição das Actas em epígrafe. 

As Jornadas em questão são organizadas periodicamente pela Sociedade 

Portuguesa de Estudos Medievais e, nesta última edição sob o tema «A guerra e a 

sociedade na Idade Média», a organização envolveu igualmente os municípios de 

Alcobaça, Batalha Leiria e Porto de Mós pelo facto de pertencerem a uma região que foi 

palco de acontecimentos bélicos de grande relevância na História de Portugal e da 

Península Ibérica em tempos medievais – Batalha de Aljubarrota. 

A qualidade das comunicações apresentadas resultante do trabalho de 

investigação de académicos portugueses e espanhóis e de personalidades convidadas 

oriundas do Brasil e França, fazem desta edição das Actas uma obra relevante e 

incontornável para o estudo e conhecimento do período político, económico e social que 

antecede a Batalha de Aljubarrota. 

Considerando a importância da presente edição e do seu interesse para a 

História Local propôs-se a participação da Câmara Municipal de Leiria na edição das 

Actas (2 volumes com cerca de 500 páginas cada) que envolverá o seguinte orçamento: 

Valor Global da Edição: €8.600,00+5% IVA para 1500 exemplares (1.º vol.= 750 ex./2.º 

vol.=750 ex.) 

Este valor global será repartido pelos 4 municípios envolvidos: Alcobaça, 

Batalha, Leiria e Porto de Mós, sendo o Município da Batalha o responsável pela 

coordenação da edição: 

Valor da transferência pelo Município de Leiria ao Município da Batalha (NIF 501 

290 206) por parceria na Edição: €2.257,50 

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

com a proposta de participação na edição das Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas 

de Estudos Medievais. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4195/09, de 26 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.5. Um conto para crianças sobre tolerância e pa z «A parábola dos três anéis» 

de Júlia Guarda Ribeiro 

DLB N.º 1903/09 |  Presente uma carta da professora Maria Júlia Guarda Ribeiro dando 

a conhecer o seu novo livro de contos para a infância «A Parábola dos Três Anéis» e 

propondo à Câmara Municipal a aquisição de vários exemplares da sua obra.  

O conto destina-se ao leitor infantil e pela mensagem pedagógica e humana que 

transmite, é uma obra de interesse literário e pedagógico a integrar as colecções das 

Bibliotecas Escolares do Ensino Básico do concelho e da Sala de Leitura Infantil e 

Juvenil da Biblioteca Municipal. 

O preço do livro é de 8 euros com IVA incluído, pelo que se propôs a aquisição à 

Folheto Editora de 25 exemplares, a distribuir pelas já referidas Bibliotecas Escolares e 

os exemplares sobrantes integrariam a colecção da Biblioteca Municipal: 

VALOR GLOBAL: €8 X 25 EXEMPLARES = €200,00 COM 5 % IVA INCLUÍDO 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4194/09, de 26 de Novembro. 

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

aquisição e respectiva distribuição de exemplares pelas Bibliotecas do concelho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Conferência e Exposição «Por Darfur» organiz adas pela Associação 

Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião 

DLB N.º 1904/09 |  A ASSOCIAÇÃO MÃOS UNIDAS Pe. DAMIÃO – PORTUGAL 

perante cenários de conflitos étnicos, catástrofes naturais, guerra e doenças que 

provocam anualmente milhares de mortes em todo o mundo tem prestado ajuda 

humanitária, minorando assim o sofrimento das populações e reduzir as assimetrias 

sociais existentes, sobretudo nos países do terceiro mundo. 

Considerando esta sua missão a Associação envolveu-se no projecto 

Campanha por Darfur dos Missionários Combonianos que pretende alertar para o 

drama humanitário de Darfur. No seguimento deste trabalho e com o objectivo de 

concretizar esta campanha, a Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico propôs que se 

realizasse a exposição de pintura «Darfur, um drama da Humanidade» da autoria do 

pintor Artur Ferreira, membro da Associação, entre 18 de Dezembro e 6 de Janeiro, na 

Galeria da Biblioteca Municipal, assim como, no dia da inauguração da exposição, 18 

de Dezembro (6.ª feira) o seguinte programa: 

21.00h – Momento Musical; 

21.15h – Conferência POR DARFUR, com 2/3 convidados, ligados à Plataforma Por 

Darfur 

21.50h – Inauguração da Exposição 

22.30h – Momento Cultural 
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22.45h – Ponto de honra  

Para a concretização da actividade deverão ser cedidos os seguintes espaços 

no edifício da Biblioteca Municipal: GALERIA e a SALA POLIVALENTE. E, de modo a 

possibilitar a realização do respectivo programa de inauguração, a única despesa que 

terá de ser assumida é aquela que implica a manutenção do elemento de segurança 

(custo €10,00/hora, à Comansegur, num período estimado de 4 horas – entre as 20.30 

horas e as 11.30 horas). 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a 

cedência dos espaços e com o pagamento do serviço de segurança para o período de 

tempo apresentado por estimativa. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4193/2009, de 26 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.7. Teatro José Lúcio da Silva. Pagamento das de spesas realizadas no Teatro 

Miguel Franco durante o mês de Outubro 

DLB N.º 1905/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a nota de 

despesas do Teatro José lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Outubro de 2009, que totalizam o valor de €3.618,33. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.618,33, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Outubro de 2009, totalizam o valor de €3.618,33. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4189/09, de 26 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.8. Teatro José Lúcio da Silva. Modelo de financ iamento municipal 

DLB N.º 1906/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, o pedido de 

reforço financeiro extraordinário do Teatro José Lúcio da Silva, no montante de 

€20.000,00 (ENT. 2009/26139). 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto nas alíneas a) 

e d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 27 de Novembro de 

2009, que autoriza o pedido de reforço financeiro extraordinário do Teatro José Lúcio da 

Silva, no montante de €20.000,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4205/09, de 27 de Novembro, rubrica 2009 A 250. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



2198 (61)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

7.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

7.2.1. Protocolo de Cooperação com o Seminário Dioc esano de Leiria 

DLB N.º 1907/09 |  Em virtude da realização das obras de remodelação da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo, designadamente da Sala de Desporto utilizada 

regularmente pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria para a prática de 

Taekwondo, sobre a qual existia um Protocolo de utilização entre o Município de Leiria e 

o Estabelecimento de Ensino supracitado e que se encontra revogado para o ano 

Lectivo 2009/2010; 

Considerando que: 

a) as infra-estruturas desportivas Municipais são insuficientes para o número de 

horas que os Clubes do concelho solicitam para a prática desportiva regular; 

b) existem Entidades que possuem instalações próprias para a prática desportiva, 

nomeadamente Pavilhões Desportivos; 

c) como alternativa à utilização da Sala de Desporto da Escola Secundária 

Francisco Rodrigues Lobo, o Pavilhão do Seminário Diocesano de Leiria 

apresenta as condições adequadas ao desenvolvimento dos treinos de 

taekwondo, enquanto perdurarem as obras acima mencionadas; 

Pelo Senhor Vereador Eng.º António Martinho, é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, abaixo transcrita: 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Considerando que: 

— as infra-estruturas desportivas geridas pela Câmara Municipal de Leiria são 

insuficientes para o número de horas que os Clubes do concelho solicitam para a 

prática desportiva regular; 

— existem Entidades que possuem instalações próprias para a prática desportiva, 

designadamente Pavilhões Desportivos; 

— o Seminário Diocesano de Leiria com a cedência das suas instalações colabora na 

criação de condições para a prática das diversas actividades desportivas em todo o 

concelho; 

E, dando seguimento à parceria que se vem estabelecendo com diversos 

Estabelecimentos de Ensino, Clubes e outras Entidades, justifica-se a celebração do 

seguinte protocolo de cooperação: 

Assim 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 pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leira, Raul Miguel de Castro, casado, natural da freguesia de S. João, concelho de 

Abrantes, residente em Reguengo do Fetal, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho 

da Batalha, como primeiro outorgante; 

e 
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O Seminário Diocesano de Leiria, com sede no Largo Padre Carvalho, n.º 60 2410-010 

Leiria, N.I.P.C. 500 845 719, adiante abreviadamente designado por Seminário, 

representado pelo Reitor, Padre Manuel Armindo Pereira Janeiro, como segundo 

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 cooperação, o qual se passará a reger 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto regular o apoio a conceder ao Segundo 

Outorgante pela utilização do Pavilhão Desportivo do Seminário por parte dos Clubes 

do Concelho de Leiria, designadamente a Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria – Taekwondo, com vista ao desenvolvimento da prática desportiva regular das 

suas actividades. 

Cláusula Segunda 

Objectivo 

Este protocolo tem por objectivo apoiar a nível financeiro a utilização regular do 

Pavilhão Desportivo do Seminário por parte dos Clubes do Concelho de Leiria, 

designadamente a Associação de Solidariedade Académico de Leiria – Taekwondo, 

com vista ao desenvolvimento da prática desportiva regular das suas actividades. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Seminário 

O Seminário compromete-se a: 

1. Permitir aos Clubes do Concelho de Leiria indicados pelo Município de Leiria, 

designadamente a Associação de Solidariedade Académico de Leiria – Taekwondo, 

a prática das suas actividades físicas regulares no Pavilhão Desportivo, durante o 

período de 15 Setembro de 2009 a 15 Junho de 2010 inclusive, sendo a ocupação 

semanal a constante no Anexo I – Mapa de Utilização, que faz parte integrante 

deste protocolo; 

2. Comunicar ao Município de Leiria e à Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria – Taekwondo, com a antecedência de 48 horas, a indisponibilidade de 

utilização do Pavilhão Desportivo no período definido no ponto 1. desta cláusula, 

por motivos excepcionais e devidamente justificados; 

3. Manter nos horários definidos no ponto 1. desta cláusula, o Pavilhão Desportivo 

livre e em condições de higiene adequadas à prática desportiva, bem como, 

assegurar a presença de um funcionário nesses horários. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a: 
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1. Conceder um apoio financeiro no valor de €11,00/hora, correspondente à utilização 

das referidas instalações desportivas definidas no Anexo I, que inclui despesas com 

luz, água, gás e todas as despesas de manutenção, limpeza e segurança; 

2. Desbloquear mensalmente a verba definida no ponto 1., desta cláusula, equivalente 

ao total de horas utilizadas pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

– Taekwondo, no valor de €330,00/mês; 

3. Responsabilizar-se por todos os danos causados no equipamento ou respectivo 

apetrechamento na área de prática desportiva e balneários, desde que praticados 

pelas entidades utilizadoras do espaço protocolado. 

Cláusula Quinta 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo produz efeitos a partir de 15 de Setembro de 2009 e vigorará até 

15 de Junho de 2010. 

Cláusula Sexta 

Casos omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos por mútuo acordo das partes 

outorgantes. 

Cláusula Sétima 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto de Selo. 

Leiria, ___ de Dezembro de 2009 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Seminário diocesano de Leiria | O Reitor | Padre Manuel Armindo Janeiro» 

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 o Seminário Diocesano de Leiria. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga.  

O apoio financeiro protocolado está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 4172/09, de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Protocolo com a Associação de Ténis de Leiri a 

DLB N.º 1908/09 | Presente a carta da Associação de Ténis de Leiria (ENT. 09/26090, e 

16 de Novembro), na qual esta solicita à Câmara Municipal a renovação do Protocolo 
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de colaboração para o ano de 2009, propôs o Senhor Vereador Eng.º António Martinho, 

a análise da minuta de Protocolo em epígrafe, abaixo transcrita:  

«PROTOCOLO 

Considerando: 

Que o Ténis é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento 

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 a promoção 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 meios indispensáveis a uma natural formação básica em 

desporto, como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Ténis de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição no ténis português, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de Ténis; 

A Associação de Ténis de Leiria tem desempenhado um papel preponderante 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 e competências 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 pelo Presidente da Câmara Municipal de Leira, Raul 

Miguel Castro, casado, natural da freguesia de S. João, concelho de Abrantes, 

residente em Reguengo do Fetal, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da 

Batalha, como primeiro outorgante; 

e 

A Associação de Ténis de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 482 214, 
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adiante abreviadamente designada por ATL, representada pelo Presidente da Direcção, 

Guilherme Manuel de Jesus F. Lopes, 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 Primeira 

Objectivos 

Constituem objectivos do protocolo: 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Ténis do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, 

etc.. 

Cláusula Segunda 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ATL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula Terceira 

Competências da ATL 

A Associação de Ténis de Leiria compromete-se a: 

1. Realizar em Leiria a “Acção de Formação de Árbitros e Directores de Prova”; 

2. Realizar em Leiria o “Seminário para Treinadores de Ténis”; 

3. Participar na “Liga Atlântica 2009”, competição ibérica entre as selecções da 

Associação de Ténis de Leiria, Associação de Ténis do Porto, Associação de Ténis 

de Aveiro, Associação de Ténis de Coimbra e a Federação Galega de Ténis; 

4.  Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Ténis; 

5. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio 

da Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula Quarta 

Competências do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a: 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização 

das acções enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que 

solicitadas com a antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 
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2. Apoiar financeiramente a ATL em todas as suas competências consignadas nas 

alíneas 1., 2. e 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de 

€2.000,00, (dois mil euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta 

deste protocolo. 

Cláusula Quinta 

Calendarização do apoio financeiro 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500,00 após a realização da “Acção de Formação de Árbitros e Directores de 

Prova”, previsto no ponto 1. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €500,00 após a realização do “Seminário para Treinadores de Ténis”, previsto no 

ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3. €1.000,00 após a participação na “Liga Atlântica 2009”, previsto no ponto 3. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo. 

Cláusula Sexta 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009, podendo ser 

renovado. 

Cláusula Sétima 

Casos Omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação de Ténis de Leiria. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ___ de Dezembro de 2009 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Associação de Ténis de Leiria | O Presidente da Direcção | Guilherme Manuel de Jesus 

F. Lopes» 

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 de Ténis de Leiria. 

Mais deliberou  autorizar o Sr. Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-260 – Protocolo Associações de Modalidade – 

apoio actividade) e foi objecto de cabimento n.º 4170/09, de 24 de Novembro. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. Apoio ao Ateneu Desportivo de Leiria para a realização da Festa de Natal 

DLB N.º 1909/09 |  Retirado. 

 

7.2.4. Alteração ao Regulamento do Programa de Apoi o ao Associativismo Juvenil 

(PAAJ) 

DLB N.º 1910/09  | Retirado. 

 

 

Ponto oito 
��������  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  A n t ó n i o  M a r t i n h o  

 
8.1. Alteração do tarifário do Parque de Estacionam ento da Fonte Quente  

DLB N.º 1911/09  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

alteração do tarifário do Parque de Estacionamento da Fonte Quente. 

As deliberações n.os 668/06, de 18 de Maio, 1547/07, de 11 de Dezembro, e 

892/07, de 21 de Junho, estabelecem o tarifário dos Parques de Estacionamento da 

Fonte Quente e do Mercado Sant’Ana, no qual foram previstas avenças mensais para 

residentes. 

Observando o gráfico 1, verifica-se que o n.º de avenças para residentes, no que 

respeita ao Parque de Estacionamento da Fonte Quente, registou o máximo de 22 

unidades no mês de Janeiro de 2009 e o mínimo de 14 unidades no mês de Agosto de 

2009. 

O número máximo de avenças para residentes actualmente permitido é de 73, 

correspondendo a 30% da lotação total do parque de estacionamento. O número médio 

de avenças atribuídas, de Janeiro a Agosto de 2009 é de 18, correspondendo apenas a 

25% do máximo permitido. 

gráfico 1: n.º de avenças mensal para residentes (2 009) 
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Face ao subaproveitamento do parque, propõe-se a alteração do tarifário, baseada em 

três propósitos: 
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— alargamento do âmbito de aplicação da avença mensal para residentes, 

equiparando os residentes a empresas e serviços sediados na área de influência do 

parque; 

— aumento do número de avenças permitidas para 50% da capacidade do parque; 

— divulgação de ambos os parques municipais: Mercado Sant’Ana e Fonte Quente 

(produção de panfleto geral para distribuição aos munícipes, agenda cultural, 

agenda do Teatro José Lúcio da Silva, página de Internet do Município, entre 

outros). 

Tarifário em vigor: 
QUADRO 1: VALORES EM VIGOR PARA AS TAXAS HORÁRIAS (COM IVA):  

 Período (min) Proposto 
15 €0,20 
30 €0,30 
45 €0,45 
60 €0,60 
Restantes fracções de 15 min. €0,15 

 QUADRO 2: VALORES EM VIGOR PARA TÍTULOS DE ESTACIONAMENTO PRÉ-COMPRADOS:  

Período (min) n ≤ 100 100 < n ≤ 250 250 < n ≤ 500 n > 500 
15 0,18 0,16 0,14 0,12 
30 0,28 0,26 0,24 0,22 
60 0,58 0,56 0,54 0,52 

(n igual ao número de títulos pré-comprados por empresas ou particulares)  

 QUADRO 3: VALORES EM VIGOR PARA AS TAXAS RELATIVAS A CONTRATOS:  
Modalidade Valor em vigor  c/ IVA Observações 
Mensal residentes (24 horas) * 35,00 € Até 30% da capacidade 
Mensal (24 horas) 50,00 € 
Mensal período diurno1 45,00 € Até 30% da capacidade 
Mensal período nocturno2 35,00 €  

* Residentes na Rua Comissão de Iniciativa, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Bairro dos Anjos, Rua Américo Cortez  
Pinto, Rua de São Francisco (no troço situado entre a Rua Américo Cortez Pinto e a Avenida Heróis de Angola),  
Rua Venceslau de Morais, Travessa Venceslau de Morais, Largo Comendador José Lúcio da Silva, Largo Maria  
Graça Lúcio da Silva, Rua Camilo Korrodi, Rua da Europa e Rua de São Miguel. 
 
QUADRO 4: VALORES EM VIGOR PARA DESCONTOS PARA FROTAS DE EMPRESAS (APENAS EM CONTRATOS DE AVENÇA):  

nº de veículos  desconto 
3 a 5 5% em cada viatura 
6 a 9 7% em cada viatura 
10 ou mais 10% em cada viatura 

Nota: Quem adquira, no mínimo, dois bilhetes para espectáculos no Teatro José Lúcio da Silva tenha direito a três (3) 
horas grátis de estacionamento mediante a entrega obrigatória dos respectivos bilhetes. Este modelo integrado de 
tarifação é válido apenas para o estacionamento que decorra no período dos espectáculos.  
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  
Os quadros 1, 2 e 4 e nota mantêm-se. 
QUADRO 3: VALORES PROPOSTOS PARA AS TAXAS RELATIVAS A CONTRATOS:  

Modalidade Valor em vigor  c/ IVA Observações 
Mensal residentes/empresas  (24 horas) * 35,00 € Até 50% da capacidade 
Mensal (24 horas) 50,00 € 
Mensal período diurno3 45,00 € Até 30% da capacidade 
Mensal período nocturno4 35,00 €  

* Residentes, empresas e serviços sediados na Rua Comissão de Iniciativa, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Bairro dos 
Anjos, Rua Américo Cortez Pinto, Rua de São Francisco (no troço situado entre a Rua Américo Cortez Pinto e a Avenida 
Heróis de Angola), Rua Venceslau de Morais, Travessa Venceslau de Morais, Largo Comendador José Lúcio da Silva, 
Largo Maria Graça Lúcio da Silva, Rua Camilo Korrodi, Rua da Europa e Rua de São Miguel. 
Para a emissão da avença mensal residente, o requerente terá que apresentar cópia de um dos seguintes documentos: 
contrato de arrendamento; recibo de renda; recibo de água/telefone/electricidade ou atestado de residencial emitido pela 
Junta de Freguesia. Neste documento deve constar a residência com base na qual foi requerida a avença. 

                                                 
1  Período diurno: entre as 08h00 e as 20h00  
2  Período nocturno: entre as 20h00 e as 08h00 
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Para emissão da avença mensal empresas/serviços, o requerente terá que apresentar cópia: 
- da certidão da conservatória do registo comercial ou recibo de água/telefone/electricidade. Deste documento deve 
constar a residência com base na qual foi requerida a avença. 
- do certificado de matrícula, ou do contrato que titule a aquisição com reserva de propriedade ou do contrato de locação 
financeira ou de aluguer de longa duração. No documento apresentado deve constar o titular para o qual foi requerida a 
avença. 

Considerando que de acordo o previsto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

2-B/2005, de 24 de Março, os Municípios podem cobrar taxas por estacionamento de 

veículos em parques ou outros locais a esses fins destinados, a Câmara, depois de 

analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar a proposta de alteração do 

tarifário do Parque de Estacionamento da Fonte Quente. 

Mais deliberou  proceder à respectiva divulgação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Constituição de Grupo Interdepartamental Pluri disciplinar para a Mobilidade  

DLB N.º 1912/09  | O Senhor Vereador Eng.º António Martinho deu conhecimento da 

constituição de um Grupo Interdepartamental Pluridisciplinar para a Mobilidade. 

Na cidade contemporânea a questão da mobilidade impõe-se como um assunto 

transversal que envolve diversos aspectos que devem ser equacionados e 

compatibilizados entre si na procura de soluções que propiciem uma cidade mais 

acessível e humanizada em que todos, sem descriminação, possam usufruir do espaço 

público sem constrangimentos, incluindo aqueles que por alguma razão se encontram 

condicionados na sua mobilidade. 

Neste sentido e dada a complexidade dos aspectos que envolvem a intervenção 

no espaço público e tendo em conta a experiência iniciada no âmbito do projecto de 

adesão à Rede de Cidades e Vilas com mobilidade para todos, é constituído um grupo 

interdepartamental pluridisciplinar para a mobilidade que integra os seguintes serviços: 

— DPU – Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana; 

— DPU – Sector de Paisagismo; 

— DOM – Divisão de Infraestruturas Viárias e Transito; 

— DOM – Divisão de Infraestruturas Urbanas 

— DDEEVA – Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

— DDEEVA – Divisão de Parques e Espaços Verdes; 

— DEO - Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte; 

— DCDJ – Divisão de Museus e Patrimónios; 

— Divisão de Protecção Civil e Bombeiros. 

A este grupo competirá disponibilizar a informação necessária para a elaboração dos 

projectos de intervenção no espaço público, acompanhar as várias fases de elaboração 

dos projectos e avaliar as obras executadas. A coordenação será efectuada pela 

unidade orgânica responsável pelo projecto de intervenção. 

A Câmara tomou conhecimento  de constituição de Grupo Interdepartamental 

Pluridisciplinar para a Mobilidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.3. Comboio de Natal. Aprovação dos circuitos e au torização de exploração 

DLB N.º 1913/09  | Presente a proposta da organização da Aldeia de Natal relativa às 

condições de exploração do Comboio de Natal; 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 249/2000, de 

13 de Outubro, que regula a circulação de comboios turísticos, o itinerário, as paragens, 

os horários de funcionamento e os preços dos circuitos dos comboios turísticos devem 

ser autorizados pela câmara municipal. 

Propõem-se as seguintes condições de funcionamento: 

I. Itinerários – apresentados em anexo à deliberação; 

II. Horários de Funcionamento 

2.1. O Comboio de Natal funcionará de acordo com o seguinte horário: 

DIAS ÚTEIS: 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 e 12h00; 14h00, 14h30, 15h00 e 15h30  

SÁBADOS: 11h00, 11h30, 12h00; 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 

DOMINGOS E FERIADOS: 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00 

2.2. A participação de Grupos Organizados/Estabelecimentos de Ensino, terá lugar nos 

dias úteis, de acordo com seguintes horários:   

TURNO DA MANHÃ: 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 e 12h00;  

TURNO DA TARDE: 14h00, 14h30, 15h00 e 15h30  

III. Destinatários 

Grupos organizados/Estabelecimentos de Ensino: pré-escolar e 1.º CEB. 

Publico em geral.  

IV. Preçário 

Grupos organizados/Estabelecimentos de Ensino do concelho de Leiria: gratuito. 

Grupos organizados/Estabelecimentos de Ensino de outros concelhos: 0,50€. 

Público em geral: 1,00€/viagem. 

Considerando que os itinerários foram definidos no dia 20 de Novembro e o 

início do funcionamento do Comboio de Natal será no dia 28 de Novembro, não 

havendo tempo para o necessário para agendar a proposta para a reunião de Câmara 

de 17 de Novembro, o Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, 

concedeu despacho de aprovação dos circuitos e das respectivas condições, a ser 

ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto nove 
��������  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  L u r d e s  M a c h a d o  

 
9.1. Delegação de competências no âmbito da REDE SO CIAL 

DLB N.º 1914/09 | Retirado. 

 

9.2. Apoio financeiro à FORSERRA – Associação de De senvolvimento Patrimonial 

de Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 1915/09  | Presente uma proposta da Sra. Vereadora Dra. Lurdes Machado que 

passa a transcrever-se: 

«Considerando o pedido formulado pela Sr.ª D. Clarisse Maria da Silva Santos 

Pires, através da Junta de freguesia de Santa Catarina da Serra, em 18/05/2009 (ENT - 

2009/11324), para reparação da cobertura do telhado da sua casa. 

Considerando que este pedido foi objecto de estudo por parte da Técnica Superior Dr.ª 

Mavíldia Frazão, que após análise da situação informou que a situação sócio-familiar 

deste agregado é pertinente. 

Considerando a informação dada pela Dr.ª Joaquina Serrão, Chefe da DASF, 

datado de 22/07/2009, que se transcreve: “Considerando a responsabilidade do 

Município em matéria de apoio à habitação em situações de carência económica, como 

é o presente caso, e, a mobilização da comunidade local em torno desse mesmo apoio, 

nomeadamente, a Junta de Freguesia, a Associação Desenvolvimento e Gestão 

Património de Santa Catarina da Serra, empresas e particulares, propõe-se a atribuição 

de um apoio financeiro no valor de € 10.800,00 para reparação da cobertura do 

telhado”. 

Considerando que a necessidade deste apoio já mereceu concordância por 

parte da anterior Vereadora da Acção Social, Dr.ª Neusa Magalhães, mas que, não 

chegou a ser levado a reunião de Câmara. 

Considerando que após reunião efectuada com os Srs. Presidente e Tesoureiro 

da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra com a Vereadora Lurdes Machado, 

em 24/11/2009, em que foi abordado o carácter urgente desta situação, a referida Junta 

de Freguesia se comprometeu em assumir 20% das despesas do custo da obra, 

correspondente ao valor de €2.160,00 (dois mil cento e sessenta euros). 

Face ao exposto, propôs-se a atribuição de um apoio financeiro à Associação 

Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra - Forserra, com o 

NIF 508 768 918, no valor total de €8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta euros), 

para reparação da habitação de uma família carenciada, apoio este que constituirá 80% 

do orçamento apresentado pela Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra (ENT. 

2009/11324 e ENT. 2009/14983). 
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Mais se propôs que, de imediato sejam pagos, 30% do valor total do apoio financeiro, 

ou seja, €2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois euros) numa primeira tranche, 

e o restante valor de €6.048,00 (seis mil e quarenta e oito euros) numa segunda 

tranche. Ambas deverão ser pagas mediante entrega dos comprovativos de despesa 

pela Forserra e, condicionadas à apresentação dos seguintes documentos por parte da 

Associação Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra - 

Forserra,: a acta de aprovação do relatório de contas de 2008, o Relatório de 

Actividades de 2008/2009 e respectiva acta de aprovação, bem como o Plano de 

Actividades de 2009/2010 e respectiva acta de aprovação e informação da Divisão de 

Acção Social e Família.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal 

na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente, quanto à 

melhora das condições de habitação de famílias carenciadas, e no uso das 

competências e atribuições que lhe são conferidas pela alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e 

alínea e) do art.º 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e, da alínea b) do 

n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

atribuir um apoio financeiro à Associação Desenvolvimento e Gestão Património de 

Santa Catarina da Serra – Forserra, no valor de € 8.640,00 (oito mil seiscentos e 

quarenta euros), conforme proposta supra. 

Mais deliberou  que deverão ser pagos, de imediato, 30% do valor total numa 

primeira tranche, ou seja, €2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois euros), e o 

restante valor de €6.048,00 (seis mil e quarenta e oito euros) numa segunda tranche. 

Ambas deverão ser pagas mediante entrega dos comprovativos de despesa pela 

Forserra e, condicionadas à apresentação dos seguintes documentos por parte da 

Associação Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra - 

Forserra,: a acta de aprovação do relatório de contas de 2008, o Relatório de 

Actividades de 2008/2009 e respectiva acta de aprovação, bem como o Plano de 

Actividades de 2009/2010 e respectiva acta de aprovação e informação da Divisão de 

Acção Social e Família. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009 I 70 - e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4190/09, de 26 

de Novembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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  B l a n d i n a  O l i v e i r a  

 

10.1. Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade/ Dia Europeu Sem Carros 
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DLB N.º 1916/09  | No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem 

Carros 2009, algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em 

associar-se à iniciativa mencionada. 

Nesta perspectiva, e dado a participação de várias entidades, através da 

promoção de actividades, coloca-se à consideração da Câmara Municipal de Leiria a 

possibilidade de emissão de um voto de agradecimento às entidades referidas na tabela 

seguinte: 

Entidade Actividades 

Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques Dinamização da actividade “Classes de Mobilidade” 

Centro Social Baptista de Leiria; Lar de 
São Francisco; Lar Social do Arrabal; 
Associação de Desenvolvimento Social da 
Loureira. 

Participação na actividade “Classes de Mobilidade” 

 

Centro Social Batista de Leiria; Lar de São 
Francisco; Associação Lar Emanuel; Lar 
Social do Arrabal, Grupo Viver com 
Amizade/B.º Sá Carneiro, PSP/Programa 
Idosos em Segurança 

Participação na “Caminhada convívio nas margens do Rio 

Lis” 

Simlis – Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis S.A 

Dinamização da actividade “Fábrica da Água” e oferta de 
brindes 

Valorlis – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, SA 

Dinamização de um atelier de reciclagem e oferta de 
brindes 

Enerdura – Agência Regional para as 
Energias Renováveis 

Colaboração na dinamização de actividades 

Policia de Segurança Pública Colaboração nas alterações de trânsito na via pública, 
bem como na dinamização de algumas actividades 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Colaboração na dinamização da acção “Transporte 
seguro para crianças” 

Departamento de Ambiente da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Leiria 

Monitorização do ruído e da qualidade do ar exterior 

Centro de Yoga de Leiria Colaboração no aquecimento da caminhada 

Jornal de Leiria Publicação de um suplemento na edição de 17 de 

Setembro de 2009 

Hóquei Clube de Leiria Demonstração de Patinagem 

Clube de Orientação do Centro Dinamização da actividade “Escola de orientação” 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 

de Leiria 

Rastreio de alguns indicadores de saúde + bike socorro 

Artesãos Dinamização da II Feira de Artesanato Urbano e 

Reciclado de Leiria 

Instituto Português do Sangue -Centro 

Regional de Saúde de Coimbra 

Presença do Posto Móvel para colheita de sangue  

UAC e Acilis Organização do II Mercado Medieval do Centro Histórico 

de Leiria 

Lar Social do Arrabal; Centro de Apoio 
Social da Azóia - A Casa; ADESBA - 
Associação de Desenvolvimento e Bem 
Estar da Freguesia da Barreira; 
Fraternidade Ordem Franciscana Secular 
de Leiria – Lar S. Francisco; Centro Social 
Paroquial da Caranguejeira; Centro Social 
Baptista de Leiria; Academia Cultural e 

Participação na actividade “Jardins em movimento” 
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Social da Maceira, Viver com Amizade; 
Centro Social Nossa Senhora da Piedade; 
Associação Lar Emanuel 

Teatro José Lúcio da Silva Co-organização do Ciclo de Cinema Ambiental 

Rui Andrade 

Carlos Barreira  

Ana Sousa 

Oradores do Colóquio “Prospecção Electromagnética ao 

Serviço do Ambiente” 

Paula Teles – APPLA Apresentação dos Programas de Promoção de 

Acessibilidade 

ACAPO 

Associação Portuguesa de Deficientes 

Colaboração na dinamização da actividade Peddy-papper 

“Sentir a diferença por uma hora” 

Farmácia Higiene Cedência de equipamento cabal ao desenvolvimento da 

actividade Peddy-papper “Sentir a diferença por uma 

hora” 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria 

Dinamização das seguintes actividades: Roteiro Cultural 

de Leiria…entre o Castelo e o Rio Lis; Camarin Fashion e 

Atelier “Carro Ecológico” 

Vertigem – Associação para a Promoção 
do Património 

Passeio de interpretação da flora e vegetação destinado a 

invisuais e amblíopes 

Futi, Toyota e Volta – Comércio de 
veículos e motociclos 

Mostra de veículos eléctricos 

Comerciantes do Centro Histórico de Leiria 
e UAC – Agência para a Promoção e 
Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 
Leiria, Batalha e Porto de Mós 

II Mercado Medieval do Centro Histórico de Leiria 

Ateneu Desportivo de Leiria Dinamização de ginástica (trampolim) 

Malmequeres Dinamização da actividade “Atelier de construção de 

brinquedos em madeira” 

Martins & Costa S.A., Cantinho das 
Aromáticas, Delta Cafés e Chás dos 
Mundo 

Oferta de chás no âmbito da actividade “Sons do 

Ambiente” 

Associação Filarmónica Bidoeirense; 
Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes; 
SAMP – Sociedade Artística e Musical dos 
Pousos; Sociedade Artística Musical 20 de 
Julho de Santa Margarida do Arrabal 

Dinamização da actividade “Sons do Ambiente” 

Aldeia dos Sabores, Café Arcádia, Chico 
Lobo, Martin&Thomas e Praça Caffé 

Confecção e oferta de chás durante a actividade “Sons do 

Ambiente 

Solicita-se, igualmente, que nos termos do artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, sejam emitidos os documentos comprovativos dos montantes dos donativos 

recebidos dos mecenas identificados no quadro que se segue: 

Entidade Bens/Actividades Valor 

Plastidom – Plásticos Industriais 
e  
Domésticos SA  
Apart 105  
2401-971 Leiria  
NIF: 500 219 672 

Bike Looping €984,00 

Construções J.J.R. & Filhos, SA 
Rua da Capela, nº 4 
Quinta da Sardinha – Apartado 

Roller Race €540,00 



2212 (75)  
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2009.12.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

1000 
2499 – 002 Santa Catarina da 
Serra 
NIF: 502 197 714 

Ergovisão 
Av. Heróis de Angola, n.º 38 
2400 Leiria 
NIF 506 289 788 

Jogo do Burro €350,00 

Roca 
Cerâmica e Comércio SA  
Apartado 575  
Ponte da Madalena  
2416-905 LEIRIA  
NIF: 500 203 466 

2 Insufláveis 
Air Bungee 

12 carros a pedais 

€1.000,00 

Labeto – Centro de análises 
Bioquímicas S.A. 
Av. 25 Abril 449 - r/c Leiria 
2400- LEIRIA 
NIF 500 609 152 

Exposição de bicicletas 
Mini circuito de aprendizagem 

Test Bikes 

€660,00 

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

voto de agradecimento às entidades identificadas na tabela anterior, pelo interesse e 

empenho demonstrado no âmbito da iniciativa da Semana Europeia da Mobilidade/Dia 

Europeu Sem Carros 2009. 

Mais deliberou  autorizar a emissão dos documentos comprovativos dos 

montantes dos donativos recebidos dos mecenas imediatamente acima identificados, 

nos termos previstos no artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por reconhecer 

que os mesmos foram concedidos sem qualquer contrapartida que configurasse 

obrigações de carácter pecuniário ou comercial e que serviram o interesse público 

municipal. A emissão destes documentos fica condicionada à apresentação, por cada 

um dos mecenas, de documento que comprove o pagamento dos bens objecto dos 

respectivos donativos concedidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Nomeação dos representantes do Município 

DLB N.º 1917/09  | Retirado. 

 

 

Ponto onze 
��������  G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  P r e s i d e n t e  

 

Nomeação do representante do Município na AMIgrante , Associação de Apoio ao 

Cidadão Migrante 

DLB N.º 1918/09 |  Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor Presidente propôs que a 

Câmara nomeasse como representante do Município na AMIgrante, Associação de 

Apoio ao Cidadão Migrante a Senhora Vereadora Dra. Maria de Lurdes Botelho 

Machado. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, por escrutínio secreto, deliberou por 

maioria,  com sete votos a favor, dois votos contra e um voto de abstenção nomear a 

Vereadora Dra. Maria de Lurdes Botelho Machado, como representante na AMIgrante, 

Associação de Apoio ao Cidadão Migrante. 

Mais deliberou que esta nomeação tenha efeitos retroactivos à data de 4 

Novembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO G). 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente 

encerrada a reunião, eram dezoito horas mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei 

escrever e subscrevo. 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal______________ ____________________ 

A Secretária da reunião____________________________ _____________________ 
�� 


