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Acta n.º 25/2009 
 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, na 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, sita no Largo Cândido dos Reis desta cidade, 

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho 

Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, Blandina da 

Conceição Rodrigues de Oliveira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Luciano 

Santos Rodrigues de Almeida, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, José Manuel Seabra Benzinho da Silva e António 

Carlos Batista Martinho Gomes. 

Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Senhor Arquitecto Raposo Pires para prestação de esclarecimentos sobre os processos 

de loteamento. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

I - DLB N.º 1741/09 | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

uma proposta no sentido de atribuir um voto de louvor aos alunos e professores da 

Escola Secundária Domingos Sequeira, pela brilhante participação na Jornada 

Euroscola, no passado dia 23 de Outubro, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, 

prestação essa que eleva e prestigia o concelho de Leiria. 

Mais propôs distinguir, particularmente, alunos e professores que se destacaram 

pelo seu desempenho em diversas fases da jornada, a saber:  

— Presidente da Comissão «Ambiente, Transporte e Energia» – Vicente Dinis Valentim 

— Presidente da Comissão «Política Social e Emprego» – Filipe Alexandre Fernandes 

Honório 

— Porta-Voz da Comissão «Dinamizar a Europa» - Inês do Vale Costa Santos 
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— Aluna finalistas do concurso «Eurogame» - Joana Filipa Lopes Figueiredo   

— Aluna Vencedora do concurso «Eurogame» - Fabiana Moleirinho Pereira  

— Aluno elogiado verbalmente pelo Presidente da Comissão Democracia e Cidadania 

– Tomás Oliveira Dias 

— Professora vencedora do «Eurogame» para professores - Maria José Guerreiro da  

   Franca e Silva Miranda 

— Professores responsáveis pelo programa - Elisa Maria Marcelino Ramos Nunes 

Povoas e José Manuel dos Santos Ferreira 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada 

alínea b) 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 conceder um voto de louvor 

aos alunos e professores da Escola Secundária Domingos Sequeira.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1742/09  | Presente a acta n.º 22 referente à reunião de 29 de Setembro, 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 

 

DLB N.º 1743/09  | Antes de iniciar a análise dos assuntos constantes da ordem de 

trabalhos o Senhor Vereador Luciano Santos Rodrigues de Almeida , eleito pelo 

Partido Social Democrata apresentou uma proposta de suspensão de propostas de 

indeferimento ou de notificação de intenção de indeferimento em relação a projectos 

relevantes para o desenvolvimento da actividade económica no concelho, cujo o teor se 

transcreve: 

«Encontram-se agendadas para a presente reunião várias propostas de 

deliberação que incidem sobre processos de obras particulares que tem por objecto 

projectos relevantes para o desenvolvimento da actividade económica do Concelho, se 

forem susceptíveis de deferimento face ao enquadramento legal ou a alterações que se 

mostrem viáveis nesse enquadramento e que esteja ao alcance do Município 

desencadear. 
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O compromisso de viabilizar o desenvolvimento da actividade económica é um 

compromisso das candidaturas que se apresentaram ao eleitorado nas últimas eleições, 

sendo público que a candidatura do PSD subordinou os termos dos seus compromissos 

em matéria de licenciamento a dois aspectos fundamentais: o primeiro o cumprimento 

da lei através de uma cuidadosa interpretação e aplicação da lei, o segundo através do 

estudo cuidadoso dos procedimentos, processos e regulamentos aplicáveis tendo em 

vista afastar eventuais impedimentos que não resultem directamente da lei, mas de 

normas camarárias e, ao mesmo tempo, estudar medidas que possam ser submetidas 

ao governo para ultrapassar constrangimentos ao desenvolvimento do Concelho 

eventualmente injustificáveis, originaria ou supervenientemente à sua aprovação. 

Assim, propõe-se: 

1. A suspensão das propostas da apreciação das propostas de deliberação relativas 

aos seguintes requerentes: 

— Banco Popular Portugal, SA 

— VERTIPILAR – Imobiliária e Construção, SA 

— PARTINEL – Gestão Imobiliária, SA 

— António Francisco Canário Júnior (os dois processos) 

— José Ribeiro Vieira 

— MARTIFER – Gestão de Investimentos, SA 

— Isabel Martins Dinis Vieira 

2. Que o serviços da Câmara, no prazo de 30 dias, procedam a uma verificação 

rigorosa dos processos no sentido de confirmar de forma inequívoca a impossibilidade 

de deferimento; 

3. A confirmar-se essa possibilidade verifiquem se tal resulta de normas de 

cumprimento obrigatório ou de processos ou procedimentos internos estabelecidos pela 

Câmara, nesse caso, se os mesmos se mantêm pertinentes; 

4. Em face das conclusões a que chegarem, nos termos dos números anteriores, e a 

verificar-se a pertinência da adopção de medidas que permitam agilizar e viabilizar os 

projectos economicamente relevantes, procedam à apresentação das respectivas 

propostas, seja a sua aprovação da competência da Câmara ou devam ser submetidas 

ao governo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com seis votos 

contra e cinco votos a favor rejeitar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador 

Luciano Santos Rodrigues de Almeida. 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1885/95 –  Manuel Marques da Ponte 

DLB N.º 1744/09  | De MANUEL MARQUES DA PONTE, residente na Estrada da 

Estação, n.º 111, na localidade de Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao 
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projecto de arquitectura para legalização de alteração de pavilhão destinado a 

armazém, sito na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes.  

A proposta compreende alterações no interior e fachadas, que em nada alteram 

a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/28, constante do 

respectivo processo (folha 255), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

2.1. planta do rés-do-chão (final), rectificada relativamente ao uso, devendo apenas 

indicar «armazém»; 

2.2. projectos de especialidade; 

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

Protecção Civil, face ao parecer emitido por essa entidade, do qual deverá ser dado 

conhecimento ao requerente; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2.Processo de obras particulares n.º 752/02 – P aulo Jorge Ferreira Marques 

Filipe 

DLB N.º 1745/09  | De PAULO JORGE FERREIRA MARQUES FILIPE, residente na Rua 

Forno da Telha, n.º 1184, na localidade de Casal Galego, freguesia de Barreira, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de um edifício destinado a Creche 

e Jardim-de-Infância, anexo e muros, sito na Rua Vale das Aveias, na localidade e 

freguesia de Parceiros. 

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 697), 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 ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, do qual deve 

ser dado conhecimento ao requerente (folha 605); 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelos Serviços Veterinários, do qual deve 

ser dado conhecimento ao requerente (folha 612), devendo garantir se as devidas 
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condições de salubridade estão de acordo com o indicado no artigo 115.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, nomeadamente no que se refere à 

construção da gaiola; 

3.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Direcção Regional de 

Educação do Centro e Instituto da Segurança Social, dos quais deve ser dado 

conhecimento ao requerente (folhas 613, 618 e 619); 

4.º apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento: 

2.1. elementos de modo a cumprir com o disposto na informação do Departamento de 

Planeamento e Gestão de Equipamentos Educativos, do qual deve ser dado 

conhecimento ao requerente (folhas 693 a 695); 

2.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios, de acordo com o indicado no 

parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, do qual deve ser dado 

conhecimento ao requerente (folha 604); 

2.3. projectos de especialidades; 

5.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

6.º cumprir em obra com as normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/09, de 19 de Maio. 

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

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 925/05 – Fernando Coelho Rodrigues 

Pedrosa 

DLB N.º 1746/09  | De FERNANDO COELHO RODRIGUES PEDROSA, residente na 

Rua dos Olivais, n.º 102, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de construção de um anexo, destinado a 

garagem e arrumos, e muros, junto a um edifício de habitação unifamiliar (processo n.º 

1088/90), sito na Rua dos Olivais, n.º 102, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

O pedido foi indeferido por deliberação de reunião de Câmara, datada de 

2009/03/31. Analisados os elementos apresentados, verifica-se que os mesmos 

superam as deficiências verificadas. 

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 102), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
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Junho, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. elementos gráficos rectificativos, de modo a que o muro no lado Nascente não 

interfira com a parcela confinante; 

1.2. alçados da totalidade dos muros, devendo ainda indicar-se o acabamento 

pretendido nos dois lados; 

1.3. planta de implantação (vermelhos e amarelos), com indicação inequívoca das obras 

pretendidas (anexo e muros); 

1.4. estimativa de custo e calendarização da obra (incluindo os muros); 

1.5. projectos de especialidades; 

2.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

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

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1035/06 –  Banco Popular Portugal, SA 

DLB N.º 1747/09  | De BANCO POPULAR PORTUGAL, SA, com sede na Rua Ramalho 

Ortigão, n.º 51, em Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alteração de um estabelecimento comercial para agência bancária, sito na Avenida 

Marquês de Pombal, n.º 6, na localidade e freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/10/29, com o seguinte teor: 

«Face às exposições apresentadas, tendo em conta a informação da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e analisado o processo ao abrigo do disposto no 

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

de Junho, verifica-se que: 

1.º o pedido apresentado é referente à alteração de um estabelecimento comercial para 

uma agência bancária. O estabelecimento comercial inicialmente aprovado não se 

encontra abrangido pelo Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, dado que possui uma 

área inferior a 150m², devendo no entanto as agências bancárias e respectivas caixas 

multibanco cumprir com as normas referentes à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada, conforme o disposto na alínea g) do artigo 2.º do referido 

Decreto-Lei. Constata-se assim que o projecto de arquitectura apresentado não cumpre 

com o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio; 

Mais se refere que, nos termos do disposto na alínea h) do artigo 2.º do Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, as agências bancárias e respectivas caixas multibanco 

continuam a ter de cumprir com as normas referentes à acessibilidade de pessoas com 
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mobilidade condicionada, não se considerando de aceitar o pedido de exclusão da 

aplicação do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

2.º não foram apresentados os elementos indicados no parecer emitido pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, nomeadamente no que se refere à volumetria do 

edifício, caixa multibanco e instalação sanitária, tal como referido nos ofícios n.ºs 8598, 

de 2007/07/03 e 12054, de 2006/11/21. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

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

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

de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/29, e face ao 

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

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel 

Gonçalves, Neusa Magalhães e José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, 

com a fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, 

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 transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 139). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 927/07 – Manuel dos Santos Marto 

DLB N.º 1748/09  | Retirado. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 957/07 – António Augusto Graça 

Fernandes 

DLB N.º 1749/09  | De ANTÓNIO AUGUSTO GRAÇA FERNANDES, residente na Rua 

dos Paraísos, n.º 47, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

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

unifamiliar, sito no local supra mencionado, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/19, constante do 

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

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
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Junho, deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

2.º garantir em obra a ventilação das instalações sanitárias interiores (artigo 87.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas); 

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

propriedades confinantes; 

4.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

5.º no caso de se pretender a utilização do espaço em causa para fins específicos, 

deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação 

aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1007/07 –  Joaquim de Jesus de Oliveira 

DLB N.º 1750/09  | De JOAQUIM DE JESUS DE OLIVEIRA, residente na Rua das 

Cabeças, n.º 1100, na localidade de Lagares, freguesia de Memória, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a oito armazéns e 

muros, a situar em Vale do Arieiro, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano 

Director Municipal como Área Industrial. 

O presente processo obteve parecer favorável por parte da EP – Estradas de 

Portugal, SA (folha 189), da Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 171) e do 

Departamento de Obras Municipais (folha 127). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/23, constante do 

respectivo processo (folha 194), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EP - Estradas de Portugal, SA; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil;  

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

elementos: 

3.1. comprovativo do licenciamento dos muros emitido pela EP - Estradas de Portugal, 

SA, face ao parecer emitido por esta entidade; 
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3.2. planta de implantação, com indicação inequívoca dos limites da parcela face à área 

constante na Certidão da Conservatória do Registo Predial (8325,50m2); 

3.3. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

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

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

referidas águas pluviais até um meio receptor adequado com indicação da 

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

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

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

garantia ou depósito bancário no valor de €10.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido nos artigos n.ºs 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.»; 

5.º sujeitar-se aos eventuais ajustamentos viários e restantes condicionalismos 

decorrentes das infra-estruturas previstas no âmbito do protocolo entre o requerente e a 

câmara, do qual se deve dar conhecimento ao requerente; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá efectuar a 

pavimentação da zona de passeio, estacionamento e via de acordo com as indicações 

do Departamento de Obras Municipais, proceder à reposição das infra-estruturas que 

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

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

pelo referido Departamento. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

EP – Estradas de Portugal, SA e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1040/07 –  Aquilino Carreira Imobiliários, 

Lda. 

DLB N.º 1751/09  | De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede social na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 4, 1.º Frente, na localidade e freguesia de Leiria, 

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

colectiva e muros, com demolição da construção existente, a situar em Poços, Vale 

Sepal, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média e Baixa Densidade, 

encontrando-se ainda em zona abrangida pelos estudos do Plano de Pormenor de 

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

prévia por deliberação de Câmara de 2006/09/28 em sede do processo Inf. n.º 18/05, 

sendo a volumetria agora apresentada na generalidade semelhante à anterior. 

O projecto apresentado obteve parecer favorável por parte do Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea (folha 96), Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria 

Norte (folha 54) e do Departamento de Planeamento e Urbanismo (folha 112). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/05, constante do 

respectivo processo (folhas 149 e 150), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público espaço entre o edifício e o arruamento do lado Norte, 

devendo a zona de logradouro do lado Poente destinar-se a área verde com ónus de 

uso público com excepção do espaço destinado à rampa de acesso a cave, face ao 

previsto nos estudos do Plano de Pormenor de Leiria-Norte; 

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

2.1. projecto de arquitectura rectificado, de modo a diminuir a cobertura ao mínimo 

indispensável, por motivos de enquadramento, conforme anteriormente solicitado. 

Refere-se ainda que o volume das escadas e elevador ao nível da cobertura 

poderá ser mais elevado em relação à restante cobertura; 

2.2. projecto de arquitectura (incluindo plano de acessibilidades) rectificado, de modo a 

cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, nomeadamente 

no que se refere à dimensão do elevador (Secção 2.6), devendo ainda o piso do 

sótão ser acessível a pessoas com mobilidade condicionada, dado que a sala de 

condomínio se localiza neste piso. Caso pretenda, poderá prever a sala de 

condomínio no piso da cave com acesso através de uma antecâmara; 

2.3. projecto de arquitectura rectificado de modo a cumprir com o disposto no artigo 

1360.º e 1364.º do Código Civil, relativamente aos vãos das casas de banho no 

lado Nascente, devendo ainda o indicado em planta e cortes coincidir com o 

alçado; 

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

elementos entregues, devendo indicar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/06, 

de 8 de Agosto; 

2.5. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

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

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

referidas águas pluviais até um meio receptor adequado com indicação da 

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo 
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com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 

Agosto; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €12.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 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.»; 

4.º o espaço verde cedido ao domínio público no âmbito do processo de loteamento n.º 

24/99, deverá ser pavimentado em grelhas de enrelvamento; 

5.º garantir em obra que a rampa de acesso à cave não interferira com o passeio no 

lado Norte; 

6.º cumprir em obra com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. garantir a pavimentação da zona de passeio e lugares de estacionamento, devendo 

para o efeito garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local. 

Deverá ainda executar os arranjos exteriores no logradouro do lado Poente; 

7.2. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

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

junto à berma; 

7.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras 

Municipais (DOM); 

7.4. apresentar a Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público, bem como ónus de uso público da área verde no 

lado Poente. 

Mais deliberou  transmitir à firma requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 177/08 – Fernando António Morgado de 

Sousa 

DLB N.º 1752/09  | De FERNANDO ANTÓNIO MORGADO DE SOUSA, residente na 

Rua Paulo VI, n.º 2399, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de construção de um pavilhão destinado a 

armazém, sito na Rua dos Lagoeiros, em Lagoa, freguesia de Marrazes. 

De acordo com o indicado pelo Gabinete do Plano Director Municipal, o local 

encontra-se cartografado na planta à escala 1:25000 como Espaço Urbano 
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Habitacional, com uma pequena parte em Espaço Industrial, e na planta à escala 

1:10000 como Espaço Urbano Industrial. Face à discrepância entre as duas plantas, 

considera-se que poderá o presente pedido ser enquadrado em Zona Habitacional e 

Residencial de Baixa Densidade. 

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um projecto de arquitectura 

por deliberação de Câmara de 2008/11/11, sendo o projecto agora apresentado na 

generalidade idêntico ao anterior, havendo unicamente alteração na configuração e 

área da parcela. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/29, constante do 

respectivo processo (folha 171), 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 e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1. plantas de localização à escala 1:5000 e 1:000, face aos limites da parcela agora 

apresentada; 

1.2. projecto de isolamento acústico rectificado, devendo ser dado cumprimento ao 

disposto na legislação aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

96/2008, de 9 de Junho; 

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

propriedades confinantes; 

3.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 275/08 –  Ernesto Fernando Gomes de 

Oliveira (e outra) 

DLB N.º 1753/09  | De ERNESTO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRA, 

residente na Rua do Terreiro, 2, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, cidade de 

Leiria referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de edifício 

destinado a armazém, sito em Rego de Água, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

Trata-se do aditamento ao projecto de arquitectura referente à alteração de 

edifício destinado a armazém, anteriormente aprovado na deliberação de Câmara de 

2008/11/11. 

O proposto visa apenas pequenos ajustes em vãos, devendo ser considerado 

como válido o alçado principal representado na folha 166 do processo. 
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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 (folhas 193 e 194), 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; 

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

no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 

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 120.º do RMOUCL; 

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 

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, cujo conteúdo  já é do conhecimento do requerente; 

10.º apresentar: 

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

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

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

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

Março; 

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

operação urbanística; 
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d. 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); 

e. 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); 

f. 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; 

g. plano de Segurança e Saúde; 

h. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 306/08 –  VERTIPILAR, Imobiliária e 

Construção, SA 

DLB N.º 1754/09  | De VERTIPILAR, IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, SA, com sede 

social na Rua dos Operários, n.º 3, na localidade de Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização de construção de um 

edifício de habitação colectiva e muros de vedação, sito no Loteamento dos Barriscos, 

Lote 7, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes. O pedido em questão está 

inserido no processo de loteamento n.º 1/94. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/09/30, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, face aos elementos apresentados em 2009/07/28, 

verifica-se que estes não dão cumprimento ao solicitado através do ofício n.º 6329, 

emitido em 2009/05/29, nomeadamente no que se refere a: 

1.º não apresenta elementos gráficos rectificativos do projecto de arquitectura, de modo 

a cumprir com o previsto em sede de loteamento no que se refere à área de construção 

habitação e área total de construção e n.º mínimo de lugares de estacionamento (1.2 

lugares por fracção); 

2.º não esclarece quanto à sobreposição verificada entre este lote e o confinante (lote 

6), não considerando a mesma de se aceitar, nos termos Código Civil; 

3.º não apresenta cópia da planta anexa ao alvará de loteamento (pelo Aditamento n.º 2 

ao alvará de loteamento n.º 833/97), com o lote devidamente demarcado; 

4.º o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura não vem 

redigido nos termos do n.º 1 do artigo 10.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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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/30, 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  maioria,  com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel Gonçalves, 

Neusa Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, notificar 

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 502/08 –  PARITINEI, Gestão e 

Imobiliário, SA 

DLB N.º 1755/09  | De PARITINEI, GESTÃO E IMOBILIÁRIO, SA, com sede social na 

Rua do Arraial, n.º 550, na localidade de Picoto, freguesia de Golpilheira, concelho da 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura para alteração de uma fracção para 

consultório médico, sita na Quinta da Carvalha, Aldeamento Santa Clara II, Lote 106, 

R/C B, freguesia de Parceiros, acompanhado da informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2009/06/09, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 7041/09, datado de 

2009/06/19. 

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  maioria, com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel Gonçalves, Neusa 

Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, indeferir 

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

na alínea a) do n.º 11 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já 

referidos na deliberação tomada em reunião de 2009/06/09, transmitidos através do 

ofício n.º 7041/09, datado de 2009/06/19. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.13. Processo de obras particulares n.º 535/08 –  3 DCAD, LDA. 

DLB N.º 1756/09  | De 3 DCAD, LDA., com sede social na Rua de Peniche, Lote 26, 

R/C, na Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de estabelecimento comercial para serviços, 

sito na Almuinha Grande, Lote 24, R/C, D, na freguesia de Marrazes, face à entrega de 

elementos em sede de audiência prévia, no âmbito do Código do Procedimento 

Administrativo.  

A proposta compreende alterações de interiores e de fachada que em nada 

alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. O pedido em 

questão situa-se no local supracitado e insere-se no processo de loteamento n.º 5/92, 

no qual se verifica que a fracção «D» está abrangida pelo Aditamento n.º 5 ao alvará de 

loteamento n.º 5/99, de 2009/09/07, que define a utilização desta para Serviços. 

Considera-se assim que se encontra de acordo com o previsto no loteamento. O pedido 

teve parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde (folhas 126 e 127). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/14, constante do 

respectivo processo (folha 139), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

2.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos deste Município; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses: 

3.1. projecto de estabilidade face às alterações propostas; 

3.2. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de segurança 

contra incêndios, abastecimento de água e drenagem de águas residuais, 

rectificados, relativamente ao procedimento administrativo (licença e não 

autorização). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 555/08 –  António de Jesus Carreira 

DLB N.º 1757/09  | De ANTÓNIO DE JESUS CARREIRA, residente na Estrada 

Principal, n.º 475, na localidade de Mata dos Milagres, freguesia de Milagres, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração de um estabelecimento comercial para 

estabelecimento de bebidas, sito no Centro Comercial Maringá, 1.º andar, n.º 138, 

fracção «JM», na localidade e freguesia de Leiria. 
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O processo obteve parecer por parte do Governo Civil (folhas 122 e 123), 

Autoridade de Saúde (folha 55) e Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 92). 

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 134), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e Autoridade de 

Saúde; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 

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

elementos: 

3.1. elementos esclarecedores quanto ao sistema de ventilação do estabelecimento; 

3.2. projectos de especialidades. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 812/08 –  O.G.B., Obras Gerais de Betão, 

SA 

DLB N.º 1758/09  | De O.G.B., OBRAS GERAIS DE BETÃO, SA, com sede social na 

Rua Luís Augusto Palmeirim, n.º 20-B, freguesia de S. João de Brito, concelho e distrito 

de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracção comercial 

para cabeleireiro, num edifício sito na Rua Dr. José Diogo Oliveira Júnior, n.º 5, R/C 

Direito, fracção «A», freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pela 

Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2009/03/31, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 4178/09, datado de 

2009/04/07. 

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 projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 
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em reunião de 2009/03/31, transmitidos através do ofício n.º 4178/09, datado de 

2009/04/07. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 822/08 –  António Ferreira Roque 

DLB N.º 1759/09  | De ANTÓNIO FERREIRA ROQUE, residente na Rua da Ribeira, n.º 

127, localidade e freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação colectiva e muros, com demolição da 

construção existente, numa parcela a destacar de uma propriedade sita em Quinta do 

Carrascal, freguesia de Parceiros, face à entrega de elementos em fase de audiência 

prévia, no âmbito do Código do Procedimento Administrativo.  

O local insere-se parte dentro do aglomerado urbano da Cidade Leria e parte 

fora do mesmo em Área de Transição urbano/rural, de acordo com o cartografado nas 

cartas do Plano Director Municipal. 

Verifica-se ainda uma divergência entre o indicado nas cartas do Plano Director 

Municipal às escalas 1:10000 e 1:25000; considerando que poderá sob ponto de vista 

urbanístico ser tido em conta o indicado na carta à escala 1:25000, dadas as 

características da ocupação urbana na envolvente. 

O projecto apresentado obteve parecer favorável por parte da EP - Estradas de 

Portugal, SA (folha 52). 

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 (folhas 78 e 79), 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  ceder ao domínio público, faixa de terreno para alargamento do arruamento, 

estacionamentos e execução de passeio, de acordo com o indicado no projecto 

apresentado; 

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

elementos: 

2.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus de não fraccionamento 

registado, bem como rectificado em relação às áreas a ceder; 

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

163/06, de 8 de Agosto (elementos gráficos e escritos), relativamente à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

2.3. indicar o prazo, a contar da data de aprovação do projecto de arquitectura, em que 

se propõe requerer a aprovação dos projectos da engenharia de especialidades 

relativos a cada uma dessas fases, conforme o indicado no ponto n.º 1 do artigo 
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59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

2.4. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

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

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

referidas águas pluviais até um meio receptor adequado com indicação da 

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo 

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

Agosto; 

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

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

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 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.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

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

propriedades confinantes; 

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

pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da via, devendo para 

o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a 

obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 857/08 –  Manuel da Silva Costa 

DLB N.º 1760/09  | De MANUEL DA SILVA COSTA, residente na Travessa da Chousa, 

n.º 43, na localidade de Mata dos Milagres, freguesia de Milagres, referente ao projecto 

de arquitectura para ampliação e alteração de um edifício misto, sendo a cave e o rés-

do-chão destinados a creche/infantário e o 1.º andar para habitação, sito na 

Urbanização Quinta de Santo António, Lote 13, freguesia de Marrazes. 
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O pedido insere-se no processo de loteamento n.º 31/80 – 1.ª Fase e encontra-

se abrangido pelo aditamento n.º 3 ao Alvará de Loteamento n.º 385, de 2008//08/27. 

O processo em causa obteve parecer favorável por parte da Autoridade Nacional 

de Protecção Civil (folha 266), Autoridade de Saúde (folhas 524 e 525) e Instituto da 

Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Leiria (folhas 527 a 530). 

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 535), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 

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

da Segurança Social, I.P.; 

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

elementos: 

3.1. projecto de segurança contra riscos de incêndio aprovado pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, devendo este coincidir com o projecto de arquitectura; 

3.2. projectos de especialidades rectificados, de acordo com o último projecto de 

arquitectura apresentado, bem como os elementos indicados nos pontos 1 a 6 do 

ofício n.º 7999/09, de 2009/07/10 (folha 426); 

4.º garantir em obra o cumprimento: 

4.1. do Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, alterado (regulamento que 

estabelece as condições de segurança a observar nos espaço de jogo e recreio e 

respectivo equipamento e superfícies de impacte); 

4.2. das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto 

(acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada); 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 14/09 – C.P.S., Consultores de 

Informática, Lda. 

DLB N.º 1761/09  | De C.P.S., CONSULTORES DE INFORMÁTICA, LDA., com sede 

social na Avenida 22 de Maio, n.º 51, r/c, Loja C/D, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a 

indústria e muros, sito em Cavadas, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Área Industrial. 
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O pedido de licenciamento da instalação do estabelecimento industrial foi 

aprovado pelo Ministério da Economia e da Inovação, conforme consta no processo 

LINDAC n.º 9/09, encontrando-se de acordo com o constante no presente processo. 

O processo obteve parecer favorável por parte da EP – Estradas de Portugal, 

S.A. (folha 67), da EDP Distribuição – Energia, SA (folha 75) e do Departamento de 

Obras Municipais (folha 85). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/23, constante do 

respectivo processo (folha 87), 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 ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução da via de acesso, 

passeio e estacionamentos de acordo com o indicado na planta de implantação 

apresentada; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EP - Estradas de Portugal, SA;  

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

elementos: 

3.1. projectos de especialidades incluindo: 

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

domínio público, bem como às áreas envolventes ao edifício, devendo prever-se a 

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

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

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

n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €10.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 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.»; 

5.º assegurar os direitos de passagem de eventuais serventias existentes; 

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

confinantes e possíveis existentes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da via de acesso, passeio e estacionamento, de acordo 

com as indicações do Departamento de Obras Municipais, proceder à reposição das 

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e 
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assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de referido Departamento; 

7.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 138/09 –  Natalina Maria Ribeiro Lopes (e 

outro) 

DLB N.º 1762/09  | De NATALINA MARIA RIBEIRO LOPES E OUTRO, residente na 

Rua do Cruzeiro, n.º 32 e 2 Fracção «A», na localidade e freguesia de Parceiros, 

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

destinada a creche, num edifício misto, sito no local supra mencionado, acompanhado 

da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 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 2009/07/07, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 7976/09, datado de 2009/07/10. 

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, 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 

4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 

em reunião de 2009/07/07, transmitidos através do ofício n.º 7976/09, datado de 

2009/07/10. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 153/09 –  José Avelino Teixeira de 

Freitas 

DLB N.º 1763/09  | De JOSÉ AVELINO TEIXEIRA DE FREITAS, residente na Rua da 

Sobreira, n.º 9, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício de 

habitação unifamiliar, construção de telheiro e muros de vedação, sito na Rua da 

Sobreira, n.º 11, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no Plano Director Municipal como Espaços Urbanos - Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

O pedido tem um processo antecedente com o n.º 2511/86. 
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A proposta apresentada compreende a alteração da implantação da moradia, 

das fachadas e cobertura, bem como a construção de um telheiro anexo à moradia e 

muros de vedação. O pedido foi submetido a parecer do Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea, tendo obtido parecer favorável (folha 128). 

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 140), 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, projectos de especialidade; 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 248/09 –  Carlos Fernando da Silva 

Ferreira 

DLB N.º 1764/09  | De CARLOS FERNANDO DA SILVA FERREIRA, com morada para 

correspondência na Rua de Alcobaça, n.º 20, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração, ampliação e recuperação de um 

edifício de habitação unifamiliar, sito na Travessa do Viana, n.º 8/10 e Rua Alfredo Keil, 

n.º 3, no Centro Histórico da cidade de Leiria e em área abrangida pela Zona Especial 

de Protecção do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro. 

O proposto visa a reabilitação de exteriores a alteração de interiores e a 

ampliação da área construída. O pedido encontra-se devidamente instruído e obteve 

parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 100) e favorável 

condicionado da Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 111, 112 e 113).  

Para o edifício em causa foram anteriormente aprovados pedidos para 

recuperação do existente (o processo mais recente com o n.º 801/07), os quais 

caducaram. Verifica-se que o presente pedido tem características semelhantes aos 

pedidos anteriores. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/29, constante do 

respectivo processo (folha 115), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

de Agosto relativo à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º cumprir com o disposto no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro, 

relativamente ao ponto n.º 6, nomeadamente: 

3.1. todos os trabalhos de escavação e movimentação de terras deverão ser 

acompanhados por um arqueólogo permanente, a cargo de dono de obra e 

salvaguardando-se as competências do IPA, devendo ainda dar-se 

conhecimento aquando do início dos trabalhos aos serviços municipais de 

arqueologia (condição a constar no alvará de licença); 

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

4.1. projectos de especialidade; 

4.2. ficha ou projecto de segurança, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro; 

4.3. plantas à escala 1:5000; 1:1000 e planta do Plano Director Municipal à esc.1:25000 

em original com delimitação da parcela; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido no artigo 89.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.»; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos serviços de Fiscalização e Obras Municipais (DOM). 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 311/09 –  Maria da Conceição Quiaios 

DLB N.º 1765/09  | De MARIA DA CONCEIÇÃO QUIAIOS, residente na Travessa da 

Fonte das 3 Bicas, n.º 1, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

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

destinado a arrumos e muros, sito na Rua Coronel Pereira Pascoal, n.º 54, na 

localidade de Casal da Víbora, freguesia de Coimbrão, em zona abrangida pelos 

estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/10/28, com o seguinte teor: 
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«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, 

verifica-se que: 

1.º a parcela não confronta com caminho público devidamente infra-estruturado; 

2.º o projecto apresentado interfere com uma via prevista no estudo Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão; 

3.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil 

relativamente aos portões no lado Norte; 

4.º detectou-se uma sobreposição de terreno entre os elementos gráficos apresentados 

e os constantes no prédio contíguo (Processo n.º 1233/01); 

5.º considera-se a altura dos muros excessiva, não devendo os mesmos excederem 

2.0m de altura medidos pelo lado da propriedade confinante, por motivos de 

enquadramento urbano; 

6.º não apresenta ficha de segurança contra riscos de incêndios nos termos do 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em 

edifícios). 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 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 2009/10/28, 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 se refere que caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá de parecer por parte da EP - Estradas de Portugal, SA e da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território – Sector de Planos e Projectos, devendo o 

referido projecto estar de acordo com as eventuais alterações à estrutura viária do 

Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, que se encontram a decorrer. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º 336/09 –  EMINVEST, Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado 

DLB N.º 1766/09  | De EMINVEST-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

FECHADO, com sede social na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 22, Apartado 112, 

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho do Entroncamento, referente ao 
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projecto de arquitectura para alteração de um estabelecimento comercial para loja de 

venda de produtos alimentares (supermercado «ALDI»), sito na Rua D. Carlos I e Rua 

da Liberdade, na localidade de Rego D` Água, freguesia de Marrazes. 

O processo obteve pareceres por parte da Autoridade de Saúde (folha 108) e da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 375).  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/21, constante do 

respectivo processo (folha 380), 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 ao seguinte: 

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

Protecção Civil e Autoridade de Saúde, dos quais deve ser dado conhecimento ao 

requerente; 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

constar que foram observadas na elaboração do projecto, as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o 

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

de Agosto; 

2.2. projecto de abastecimento de água aprovado pelos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento;  

2.3. cálculos justificativos do projecto de estabilidade;  

2.4. projecto de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações rectificado, devendo 

ser dado cumprimento ao disposto na legislação aplicável em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio.  

2.5. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de infra-

estruturas eléctricas, aprovado por entidade competente para o efeito;  

2.6. termo de responsabilidade do coordenador do projecto nos termos do n.º 1 do 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro;  

2.7. comprovativo de inscrição do técnico José Dias Rodrigues em associação pública 

de natureza profissional, bem como comprovativo válido de inscrição na 

ANACOM; 

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

de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos deste Município. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.24. Processo de obras particulares n.º 368/09 –  Alberto António Bernardo da 

Fonseca 

DLB N.º 1767/09  | De ALBERTO ANTÓNIO BERNARDO DA FONSECA, residente na 

Rua Santo António, n.º 288, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao 

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

de vedação, a levar a efeito em Quinta do Rei, Lote 8, freguesia de Pousos.  

O pedido em questão está inserido no processo de loteamento n.º 7/96, estando 

abrangido pelo alvará de loteamento n.º 875/98, de 1998/03/04. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/10/21, com o seguinte teor: 

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

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, verifica-

se que: 

1.º o projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o previsto no alvará de 

loteamento relativamente à área de implantação e área de construção em cave; 

2.º o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura deverá ser 

rectificado relativamente ao procedimento administrativo (licença em vez de 

comunicação prévia) e mencionar o cumprimento do disposto no alvará de loteamento 

n.º 875/98, de 1998/03/04, o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto e o Código Civil; 

3.º o projecto de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações não cumpre com o 

disposto na legislação aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 123/2009, 

de 21 de Maio. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no 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 2009/10/21, 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.25. Processo de obras particulares n.º 413/09 –  Maria Helena Domingues 

Ferreira 
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DLB N.º 1768/09  | De MARIA HELENA DOMINGUES FERREIRA, residente na 

Travessa das Salgadas, n.º 1, na localidade de Fontainhas, freguesia de Monte Real, 

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

habitação unifamiliar e muros, numa parcela destacada em sede do processo n.º 48/08, 

no local supra mencionado, inserida em área de protecção das Nascentes Minero-

Medicinais – Termas de Monte Real. 

O processo obteve parecer favorável por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folha 344), Direcção Geral de Energia e Geologia 

(342 e 343) e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (341). 

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2008/11/11, em sede do processo n.º 48/08, tendo o mesmo caducado, uma vez que 

não foram apresentados os projectos de especialidades no prazo concedido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/05, constante do 

respectivo processo (folha 346), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Direcção Geral de Energia e 

Geologia, nomeadamente no que se refere ao sistema de esgotos (fossa séptica); 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, ficha de 

segurança contra riscos de incêndios, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro; 

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

propriedades confinantes; 

4.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.26. Processo de obras particulares n.º 428/09 –  José Gregório Abraúl 

DLB N.º 1769/09  | De JOSÉ GREGÓRIO ABRAÚL, residente na Rua 25 de Abril, n.º 

476, na localidade de Madeiras, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício (três armazéns), 

sito em Maligueira, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 88), 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. planta de implantação à escala 1:200 rectificada relativamente à delimitação da 

parcela e área indicada, devendo a mesma coincidir com a planta de localização à 

escala 1:1000 e com a área constante na Certidão da Conservatória do Registo 

Predial (1600 m² ); 

1.2. projectos de especialidades; 

2.º garantir as disposições presentes no Código Civil, relativamente às propriedades 

confinantes; 

3.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Figueiredo Cardoso 

DLB N.º 1770/09  | Retirado. 

 

1.1.28. Processo de obras particulares n.º 488/09 –  António Ribeiro Carvalho 

DLB N.º 1771/09  | De ANTÓNIO RIBEIRO CARVALHO, residente na Rua da 

Esperança, n.º 78, Pinhal Verde, freguesia da Barreira, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de edifício de habitação 

unifamiliar e construção de telheiro, sito no local supra mencionado. 

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

prestada pela Divisão de Obras Particulares – Zona II em 2009/10/28, constante do 

respectivo processo (folha 68), nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente em 2009/10/30, o qual aprovou o projecto 

de arquitectura da operação urbanística supra mencionada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.29. Processo de obras particulares n.º 521/09 –  António Francisco Canário 

Júnior 

DLB N.º 1772/09  | De ANTÓNIO FRANCISCO CANÁRIO JÚNIOR, residente na Rua 25 

de Abril, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 
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projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva, anexo e 

muros, com demolição de construções existentes, a situar no local supra mencionado, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea, do qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 59). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/11/03, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, 

verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico no que se 

refere à volumetria, uma vez que a ocupação dominante no local é de moradias 

isoladas de dois pisos, sendo a proposta de um edifício de habitação colectiva com 5 

pisos; 

2.º não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente: 

2.1. ao número de lugares de estacionamento dentro da parcela (1.5 por fogo); 

2.2. aos lugares de estacionamento exteriores junto ao espaço público, não se 

considerando de aceitar a configuração do espaço da cedência ao domínio público 

proposta, por motivos de enquadramento urbano; 

3.º não apresenta elementos gráficos do plano de acessibilidades das pessoas com 

mobilidade condicionada (plantas dos pisos), com indicação do cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto.  

4.º não apresenta elementos quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em edifícios); 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo n.º 

24.º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 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 2009/11/03, 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  maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Neusa 

Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, notificar 

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  esteve ausente aquando análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.30. Processo de obras particulares n.º 522/09 –  António Francisco Canário 

Júnior 

DLB N.º 1773/09  | De ANTÓNIO FRANCISCO CANÁRIO JÚNIOR, residente na Rua 25 

de Abril, localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva, anexo e 

muros, com demolição de construções existentes, a situar na Rua Mouzinho de 

Albuquerque, localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea, do qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 61). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/11/03, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico no que se 

refere à volumetria, uma vez que a ocupação dominante no local é de moradias 

isoladas de dois pisos, sendo a proposta de um edifício de habitação colectiva com 5 

pisos;  

2.º não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente: 

2.1. ao número de lugares de estacionamento dentro da parcela (1.5 por fogo); 

2.2. ao número de lugares de estacionamento exteriores junto ao espaço público (0.5 

por fogo); 

3.º não prevê o correcto enquadramento do espaço a ceder ao domínio público, 

devendo o passeio ser contínuo ao longo toda frente da parcela. 

4.º não apresenta elementos gráficos do plano de acessibilidades das pessoas com 

mobilidade condicionada (plantas dos pisos), com indicação do cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto.  

5.º não apresenta elementos quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em edifícios); 
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6.º o projecto apresentado abrange dois prédios com artigos matriciais distintos, não 

tendo sido efectuada a anexação de modo a constituir um único prédio. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo n.º 

24.º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 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 2009/11/03, 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  maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Neusa 

Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, 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. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  esteve ausente aquando análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 

1.2.1. Processo de informação prévia n.º 6/07 – Jos é Ribeiro Vieira 

DLB N.º 1774/09  | De JOSÉ RIBEIRO VIEIRA, com morada para correspondência no 

Parque da Movicortes, EN 1, na localidade e freguesia de Azoia, referente ao pedido de 

informação prévia referente à viabilidade de construção de um complexo comercial, 

escritório e lazer, a levar a efeito em Barro Ruivo, freguesia de Leiria, numa zona 

definida no regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade, sujeito a Plano de Pormenor e Perímetro de Rega, 

encontrando-se ainda parte inserida em Reserva Ecológica, Zona Verde e Área 

abrangida pelo Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos/Porto Moniz/Jericó, em 

elaboração. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/03/12, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º a parcela em causa não confronta com caminho público devidamente 

infraestruturado; 

2.º o projecto apresentado excede a área bruta de construção máxima, face à alínea a) 

do n.º 2 do artigo 93.º do  Regulamento do Plano Director Municipal, dado que a parcela 
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se localiza em zona urbanizável de baixa densidade sujeita a plano de pormenor, cujo 

índice previsto é de 0.3; 

3.º o projecto apresentado não prevê um uso para a parte da parcela sita a Nascente do 

IC2. Mais se refere que este terreno não poderá ser considerado para efeitos de outros 

projectos/planos, dado que a respectiva área foi contabilizada para o cálculo dos índices 

urbanísticos da presente proposta; 

4.º a existência de uma linha de água no terreno estando ainda a parcela inserida no 

perímetro de rega do vale do Lis, contrariando o indicado no artigo 9.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal; 

5.º a planta de localização à escala 1:5000 (fornecida pelos serviços do Município) não 

indica a implantação do edifício e respectivos acessos, de modo a verificar-se a não 

interferência com o espaço de Reserva Ecológica Nacional e Zona Verde. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/03/12, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  maioria,  com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel Gonçalves, 

Neusa Magalhães e José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, 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 transmitir ao requerente o conteúdo da informação da Divisão 

de Planeamento e Ordenamento do Território (folhas 74 e 75) bem como do parecer 

emitido pela EP – Estradas de Portugal, SA (folha 46). 

Deliberou ainda comunicar à Direcção Regional da Economia do Centro que se 

deve considerar sem efeito a consulta efectuada quanto ao gasoduto, dado que não há 

interferência com o existente no local. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 6/08 – NEV ES & FILHOS, LDA. 

DLB N.º 1775/09  | De NEVES & FILHOS LDA, com sede social na Rua de Tomar, n.º 

51, freguesia de Arrabalde, referente ao pedido de informação prévia para construção 

de edifício de habitação colectiva, a situar na Rua Simões Manuel da Maia, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 
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Unidade Industrial existente em Espaço Urbano, e parte inserida em Espaço Urbano 

Habitacional de Baixa Densidade.  

O pedido encontra-se devidamente instruído e obteve parecer favorável emitido 

pela EP – Estradas de Portugal, SA (folhas n.º 90, 91, 92), do qual deve ser dado 

conhecimento ao requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/29, constante do 

respectivo processo (folha 93), 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  deferir o pedido de informação prévia da operação 

urbanística acima referida, pelo período de um ano, nos temos do disposto no artigo 

17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro, devendo cumprir-se com os seguintes condicionalismos: 

1.º aquando da apresentação do pedido de comunicação prévia, deverá este estar 

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, nomeadamente 

no que se refere ao acesso da via pública ao edifício; 

2.1. prever passeio com 1,80m de largura, tendo em conta o previsto no regulamento de 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º cumprir com o disposto no artigo 60.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas; 

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

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Plano Director Municipal, Código Civil, 

Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, e 

demais legislação específica aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.3. Processo de informação prévia n.º 12/08 – MA RTIFER, Gestão de 

Investimentos, SA 

DLB N.º 1776/09  | De MARTIFER-GESTÃO DE INVESTIMENTOS SA, com sede social 

na Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, freguesia e concelho de Oliveira 

de Frades, referente ao pedido de informação prévia para construção de um conjunto 

comercial - Leiria Gran Plaza, sito na Quinta do  Vale Sepal, Lotes 15 e 16, na freguesia 

de Pousos, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a firma 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/06/09, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 7181/09 datado de 2009/06/22. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não se 

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

lhe foi efectuada, deliberou por  maioria,  com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel Gonçalves, Neusa 

Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, com a 

fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, indeferir 

o pedido de informação prévia da operação urbanística acima referida, ao abrigo do 

disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, pelos 

motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2009/06/09, transmitidos 

através do ofício n.º 7181/09 datado de 2009/06/22. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de informação prévia n.º 23/08 – Is abel Martins Dinis Vieira 

DLB N.º 1777/09  | De ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA, residente na Rua de 

Campolide, n.º 351, Edifício II, 8.º A, freguesia de Campolide, Concelho de Lisboa, 

referente ao pedido de informação prévia para construção de um edifício de habitação 

colectiva e muros, a situar em Barruivo, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Plano Director Municipal (PDM) como Áreas de Terciário, parte em Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade, sujeito a Plano de Pormenor (de acordo com a 

planta à escala 1:10.000), encontrando-se ainda parte inserida em Reserva Ecológica e 

Zona Verde e área envolvente aos estudos do Projecto de Intervenção Urbana de 

Capuchos/Porto Moniz/Jericó, em elaboração. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/02/25, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, informa-se que: 

1.º não se considera que o uso proposto (habitação) seja compatível com o uso 

existente e previsto para o local, sendo este maioritariamente de terciário, tendo ainda 

em conta o indicado na planta do Plano Director Municipal à escala 1:10.000, e face à 

informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território no âmbito dos 

estudos para o local (Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos/ Porto Moniz/ Jericó 

e Plano de Urbanização da Cidade de Leiria); 

2.º considera-se que o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento 

urbanístico, nomeadamente no que se refere à volumetria, sendo o proposto excessivo; 

3.º o local não se encontra dotado com as infra-estruturas necessárias para a 

viabilização do empreendimento, devendo encontrarem-se executadas as infra-

estruturas no lado Poente; 
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4.º o projecto não cumpre com o disposto no artigo 67.º do PDM, relativamente ao 

número de lugares de estacionamento junto ao arruamento; 

5.º a altura do muro de suporte de terras e o aterro pretendido no lado Sul são 

excessivos, devendo estes serem diminuídos ao mínimo indispensável; 

6.º o projecto apresentado interfere com uma via de acesso às propriedades 

confinantes, não estando ainda a mesma devidamente indicada no levantamento 

topográfico. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do 

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

conferida 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 2009/02/25, 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  maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano de Almeida, Isabel 

Gonçalves, Neusa Magalhães, José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, 

com a fundamentação exarada na proposta apresentada na deliberação n.º 1743/09, 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à requerente o conteúdo da informação da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território (folhas 67 e 68). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria 

1.3.1. Processo de vistoria n.º 22/07 – Rodrigues A lves & Companhia, Lda. 

DLB N.º 1778/09  | De RODRIGUES ALVES & COMPANHIA, LDA., com sede social no 

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

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

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

Leiria, propriedade de Maria Silva Carreira, residente na Estrada de São João, n.º 63, 

na localidade de Tojal - S. Pedro, concelho de Porto de Mós. 

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

efectuada em 2009/10/07 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/19, constantes 

do respectivo processo (folhas 55 e 57), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 
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1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/09/21, 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; 

2.º ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente em 2009/10/08, o qual 

ordenou a notificação da proprietária do imóvel em causa, ao abrigo do disposto nos 

artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, e no artigo 1074.º do Código 

Civil, para no prazo de quinze dias, proceder a obras de execução imediata, apontadas 

no Auto de Vistoria n.º 62/09, cujo conteúdo foi transmitido à mesma; 

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 o edifício ameaça ruína e nas actuais condições põe em 

causa a segurança das pessoas que utilizam o edifício, assim como as que circulam na 

via pública; 

4.º dar conhecimento ao inquilino do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que 

recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 9/09 – José Carreir a Bento 

DLB N.º 1779/09  | De JOSÉ CARREIRA BENTO, residente na Rua 25 de Abril, n.º 82, 

1.º Direito, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente à 

vistoria para verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança contra 

risco de incêndio do edifício onde reside, propriedade do Senhor Carlos Mariano Silva 

Lopes, residente na Urbanização Belo Horizonte, Lote 57, na localidade e freguesia de 

Barosa. 

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

efectuada em 2009//09/02 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/16, constantes 

do respectivo processo (folhas 17 e 18), deliberou por unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente em 2009/08/21, 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; 

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

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 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,  

para no prazo de quinze dias proceder à execução das obras de conservação 

necessárias à correcção das deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 53/2009, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício; 
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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; 

4.º dar conhecimento ao inquilino do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que 

recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de participaçã o 

1.4.1. Processo de participação n.º 7/08 – Rosemary  Lopes Ferreira 

DLB N.º 1780/09  | De ROSEMARY LOPES FERREIRA, residente na Travessa da Rua 

da Cooperativa, n.º 18, em S. Romão, freguesia de Pousos, referente às condições de 

segurança de muro de suporte em pedra, sito na Travessa da Rua da Cooperativa - S. 

Romão, da mesma freguesia. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/08, e 

considerando os pontos n.º 2 e n.º 4 das conclusões da informação n.º 216/09, prestada 

pela Divisão Jurídica em 2009/08/11, deliberou por  unanimidade notificar a 

administradora da insolvência da sociedade «Imobiliária Cruzeiro dos Parceiros, SA», 

Dr.ª Maria do Céu Carrinho, com domicilio profissional na Rua Júlio Maia, n.º 3, 1.º 

direito, 3780-233 Anadia, para no prazo de 15 dias, a contar da data em que for 

notificada, proceder à execução da obras necessárias à estabilização do muro acima 

identificado, no prédio com acesso pela Rua Florbela Espanca, Casal de Matos, 

freguesia de Pousos, de modo a corrigir as más condições de segurança, face ao 

previsto no artigo 89.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, considerando que a mesma assumiu todos os 

poderes de que o devedor ficou privado, bem como a representação do devedor para 

todos os efeitos de carácter patrimonial que interessem à insolvência. 

Mais deliberou  dar conhecimento da notificação que vier a ser efectuada à 

administradora da insolvência ao Digníssimo Magistrado que determinou a sentença da 

insolvência da sociedade acima identificada. 

Deliberou ainda  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, e informar a administradora da insolvência, de 

que eventuais danos causados a terceiros serão da sua inteira responsabilidade, e que 

caso não dê cumprimento ao conteúdo da notificação relativa à determinação da 

execução das obras, as mesmas serão realizadas pelos serviços camarários, sendo-lhe 

debitados os respectivos custos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4.2. Processo de participação n.º 160/09 – Admini stração Regional de Saúde do 

Centro – Sub-Região de Saúde de Leiria 

DLB N.º 1781/09  | De ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO-SUB-

REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA, com sede na Avenida Heróis de Angola, n.º 59, 

apartado 3000, freguesia de Leiria, referente à vistoria para verificação da existência de 

humidades e infiltrações, ao r/c A e 1.ºA do edifício sito na Rua João Paulo II, n.º 98, na 

localidade e freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando o teor dos autos das 

vistorias realizadas em 2009/08/06 e a informação prestada pela Divisão Administrativa 

e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/10/07, 

constantes do respectivo processo (folhas 12, 13 e 14), deliberou por  unanimidade o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/07/24, 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; 

2.º notificar o proprietário do imóvel do r/c A, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

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, e nos termos do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 

sessenta dias proceder à execução das obras necessárias à correcção das deficiências 

apontadas no Auto de Vistoria n.º 56/2009, nomeadamente a reparação do tecto e da 

parede da casa de banho da referida habitação, cujo conteúdo deverá ser transmitido 

ao proprietário; 

3.º notificar o proprietário do imóvel do 1.º A, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

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, e nos termos do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 

sessenta dias proceder à execução das obras necessárias à correcção das deficiências 

apontadas no Auto de Vistoria n.º 57/2009, nomeadamente a reparação das paredes 

dos compartimentos e corredores da referida habitação, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido ao proprietário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante 

os meses de Setembro e Outubro de 2009 

DLB N.º 1782/09  | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Setembro e Outubro. 

Secção de Fiscalização 
Actividades do Mês de Setembro/2009 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 63 

Processos Fiscalizados 292 

Mandados de Notificação 14 

Embargos 5 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 25 

Obras em desacordo com a licença 4 

Outras transgressões 14 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 9 

Processos de contra-ordenação 3 

Informações 2 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 42 

Autos de Notícia 8 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 

Processos Fiscalizados 3 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 63 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

1 

Participações 10 

 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Outubro/2009 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 82 

Processos Fiscalizados 315 

Mandados de Notificação 7 

Embargos 10 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 18 

Obras em desacordo com a licença 1 

Outras transgressões 22 

 

Mandados de Notificação 5 

Processos de contra-ordenação 2 

Informações 1 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 20 

Autos de Notícia 4 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 
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Processos Fiscalizados 3 

Participações 0 

 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 10 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

1 

Participações 2 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.6.1. Processo de loteamento n.º 85/78 – Francisco  José Pereira Gameiro Pedrosa 

DLB N.º 1783/09  | De SOCARROS, SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, SA, 

com sede na Avenida D. Nuno Álvares Pereira n.os 86 a 90, freguesia de São João 

Batista, Concelho de Tomar, e de MOISÉS DE JESUS DOS SANTOS, residente na Rua 

Dr. António Costa Santos n.º 27 A, freguesia de Leiria, referente aos projectos de 

alteração aos lotes 2 e 3 e ao lote 5, respectivamente, do loteamento situado em Quinta 

da Pedreira, Alto Vieiro, freguesia de Parceiros. 

As alterações consistem, quanto aos lotes 2 e 3, na junção dos mesmos, dando 

origem ao lote 2. Relativamente ao lote 5, e dado que parte das alterações requeridas já 

se encontram aprovadas no processo de obras n.º 198/87, as mesmas consistem no 

aumento das áreas de construção e de implantação, e de mais um piso (interior), na 

rectificação da área do lote, na mudança de uso de indústria e/ou comércio para 

terciário/estabelecimento de bebidas com sala de dança, na criação de 4 lugares de 

estacionamento no interior do lote e na demolição de um corpo frontal para reposição 

do afastamento da fachada ao eixo do arruamento e consequente reformulação do 

polígono de implantação. 

Decorreram os períodos da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/18, constante do respectivo processo (folha 

441), ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

as alterações requeridas para os lotes 2, 3 e 5, devendo os requerentes solicitarem no 

prazo de um ano a emissão dos Aditamentos ao Alvará e apresentarem 5 exemplares 

da Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em suporte digital, bem como 

certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.6.2. Processo de loteamento n.º 25/82 – Cândido P ereira Costa Neves 

DLB N.º 1784/09  | De PEDRO MANUEL SOARES DA SILVA NOBRE, residente na Rua 

da Balcota, Urbanização Vale da Fonte, Lote 17, em Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de alteração ao lote 17 do loteamento situado em Vale 

da Fonte – Estrada dos Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/10/07, o requerente apresenta rectificações ao projecto de alterações do lote 17, 

no seguimento do ofício n.º 5838/09 (fls. 22).  

No entanto, analisadas as peças apresentadas, continua a verificar-se 

incompatibilidade entre a memória descritiva e a planta de alterações (fls. 1), 

nomeadamente quanto à área de ocupação/implantação e respectiva percentagem, 

pelo que se propõe o indeferimento nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

Setembro. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/10/07, constante da pasta 4 (folha 31), ao abrigo 

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

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

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de alteração referente ao 

lote 17 do loteamento supra citado, pelo motivo acima referido, devendo notificar-se 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 11/93 – Jaime Gro sso Silva (e outros) 

DLB N.º 1785/09  | De SEGMATIC, AUTOMATISMOS E SEGURANÇA, LDA., com sede 

na Rua do Monte n.º 1, em Touria, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

alteração ao lote 1 (fracção E) do loteamento situado em Urbanização das Pimenteiras 

– Madeiras, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem na mudança de uso de comércio para 

comércio/serviços. 

Decorreu o período da consulta pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/10/07, constante da pasta 5 (folha 62), ao abrigo 

do disposto no 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, deliberou por  unanimidade  aprovar as 
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alterações requeridas para o lote 1 (fracção E), condicionado à rectificação da memória 

descritiva, dado que a mesma refere indevidamente o uso de habitação na fracção E. 

Mais deliberou informar a requerente de que deve solicitar no prazo de um ano 

a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da Planta de Síntese 

(Anexo I) em suporte de papel e um em suporte digital, bem como certidão da 

Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a que conste do processo 

não se mantenha válida ou actualizada à data da entrada do requerimento a solicitar a 

emissão do Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.4. Processo de loteamento n.º 51/93 – Joaquim d e Sousa Salada (e outros) 

DLB N.º 1786/09  | De EMANUEL FRANQUELIM SANTOS DA SILVA BENTO, residente 

na Quinta de São Venâncio, lote 7, 4.º Esq., em Leiria, referente ao projecto de 

alteração ao lote 21 do loteamento situado em São Romão, freguesia de Pousos. 

As alterações consistem no aumento da cota de soleira, atendendo ao 

acentuado desnível do terreno do lote, face ao arruamento que o serve, em cerca de 8 

metros, o requerente justifica a necessidade de que a cota de soleira suba, à 

semelhança das construções dos lotes 20, 22 e 23 já construídos. 

As alterações incidem ainda sobre o aumento da área de implantação e no 

ajustamento do polígono de implantação, sem aumento da área de construção. 

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia sem oposição escrita dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/04/30 e em 2009/09/30, constantes da 

pasta 5 (folhas 31 e 42), ao abrigo do disposto no 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, deliberou 

por  unanimidade aprovar a alteração requerida para o lote 21, devendo o requerente 

solicitar no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 

exemplares da Planta de Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em suporte 

digital, bem como certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.5. Processo de loteamento n.º 1/01 – Construtor a do Lena, SA 

DLB N.º 1787/09  | De CONSTRUTORA DO LENA, SA, com sede na Quinta da 

Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de loteamento 

para constituição de 29 lotes (destinados a habitação unifamiliar, habitação colectiva e 

comércio) num terreno situado em Quinta de São Venâncio, freguesia de Leiria, Inserido 

em área habitacional de baixa e média densidade, aglomerado urbano e parte em zona 

de protecção ao Regimento de Artilharia de Leiria e ao IC36. 
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O projecto obteve parecer desfavorável do IEP (actualmente designado por EP – 

Estradas de Portugal - E.P.E.) por a parcela de terreno se situar dentro do corredor do 

futuro IC 36 e o Departamento de Obras Municipais informou que não foram observadas 

na elaboração do projecto algumas correcções, nomeadamente as constantes das 

folhas 189 e 190 do processo, pelo que a Divisão de Loteamentos propõe o 

indeferimento do pedido. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/05/13 e em 2009/09/30, constantes do 

respectivo processo (folhas 207 e 208), ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 24.º 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de loteamento 

face ao conteúdo do parecer emitido pelo IEP (actualmente designado por EP – 

Estradas de Portugal - E.P.E.), devendo notificar-se a requerente, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 

dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à promotora os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelas entidades e serviços consultados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.6. Processo de loteamento n.º 9/05 – Maria Grac iete Fonseca Franco 

DLB N.º 1788/09  | De MARIA GRACIETE FONSECA FRANCO, residente na Travessa 

Álvaro Pires de Miranda, Lote 13, 1.º Direito, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de loteamento para a constituição de 16 lotes destinados a habitação 

unifamiliar, numa propriedade situada na Rua da Serrada, Focho, freguesia de Amor, de 

acordo com a planta de Ordenamento do Plano Director Municipal. 

O processo tem pareceres favoráveis, com condições, das entidades 

consultadas. No entanto, de acordo com a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 21/09/20009, verifica-se o seguinte: 

1. A área de cedência destinada a equipamento e zona verde é insuficiente, de acordo 

com o artigo 55.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2. O número de lugares de estacionamento não cumpre com o artigo 76.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal. A localização dos estacionamentos 

propostos em curvas deverá ser alterada, bem como o dimensionamento dos mesmos; 

3. A rua da Serrada deverá ficar com uma plataforma de 6,5 m; 

4. Existem divergências entre a área do terreno a lotear e a área medida em planta; 

5. Os totais das somas dos lotes e das áreas de construção para habitação encontram-

se erradas nas tabelas da planta de síntese e da memória descritiva; 

6. A área do lote 3, descriminada em memória descritiva, apresenta um lapso de 

escrita. 
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Face ao exposto, nomeadamente, nos pontos 1 e 2, propõe-se o indeferimento, 

de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

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

pela Divisão de Loteamentos em 21/09/2009, constante do respectivo processo (folha 

115), ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de 

loteamento supra citado, pelos motivos acima referidos, devendo notificar-se a 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir à promotora os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Freguesia de Amor, pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pelo Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea, pelo Departamento de Obras Municipais, pela Portugal Telecom, pela EDP – 

Distribuição de Energia, S.A., e pela Divisão de Parques e Espaços Verdes (folhas 52, 

60 a 63, 64 a 67, 96, 97 a 102, 104 a 105, 107 a 108 e 110 a 113). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 1/06 – Adelino Ro drigues Gaspar (e outros) 

DLB N.º 1789/09  | De ADELINO RODRIGUES GASPAR (E OUTROS), residente na 

Travessa do Brejo, Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente aos elementos 

apresentados em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de loteamento situado 

em Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/09/21, o requerente apresenta alterações ao projecto de loteamento, que 

consistem no seguinte: 

1. Redução da área a lotear, ficando o terreno com 4.746 m², pelo aumento da área da 

parcela remanescente, ficando esta com 14.457 m²; 

2. Redução do número de lotes de 14 para 7. Com esta alteração, a área a lotear 

deixou de ocupar área afecta a RAN e REN, de acordo com as cartas do PDM e da 

REN. 

Da análise do projecto, a Divisão de Loteamentos refere ainda o seguinte: 

a) Existem incompatibilidades entre as áreas referidas no ponto 3 da memória 

descritiva, respectivo quadro de áreas e a peça desenhada n.º 4 (planta do loteamento); 

b) A planta de loteamento deverá cumprir com a alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º 

da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, que remete para a alínea c) do n.º 1 do 
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mesmo artigo, nomeadamente quanto à modelação proposta para o terreno, indicação 

das cérceas, indicação geral de todas as áreas de construção, das áreas de cedência, 

cotas de soleira, etc; 

c) Quanto às áreas de cedência para equipamento e zonas verdes de utilização 

colectiva, o loteamento não cumpre com o n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal; 

d) A proposta de cedência de 567 m² da área para abertura de um caminho 

junto ao ribeiro não se encontra devidamente justificada, pelo que não faz sentido, 

atendendo a que se insere em RAN e REN, contrariando o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

73/09, de 31 de Março, e o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/08, de 22 de Agosto, 

legislação esta que entretanto entrou em vigor. 

Face ao exposto, propõe-se o indeferimento de acordo com alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações do 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

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

apresentados não permitem obstar à totalidade dos motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/11/23, ao abrigo do disposto na 

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

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por  

unanimidade  indeferir a pretensão pelos motivos acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.8. Processo de loteamento n.º 8/04 – António Fr ancisco Febra 

DLB N.º 1790/09  | De ANTÓNIO FRANCISCO FEBRA, residente na Urbanização dos 

Camarinhos, n.º 33, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de loteamento para a 

constituição de 7 lotes destinados a habitação unifamiliar, numa propriedade situada em 

A-Dos-Pretos, freguesia de Maceira, inserida em espaço urbano, em área habitacional, 

encontrando-se uma parte em zona verde, REN e RAN, de acordo com a planta de 

ordenamento do Plano Director Municipal e Carta da REN. 

O terreno tem 9.800 m², dos quais 7.090 m² são para lotear, ficando a parte 

restante como parcela remanescente (2.710 m²), a qual se encontra inserida em zona 

verde, REN e RAN. 

O processo contém os pareceres das entidades consultadas.  

No entanto, de acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos 

em 30/09/2009, verifica-se o seguinte: 

1) A soma das áreas de cedência para o domínio público com a área dos lotes 

não resulta na área a lotear.  

Também se verifica divergência na área do terreno a lotear descriminada na 

memória descritiva e na planta de síntese; 
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2) A planta de cedências deve distinguir inequivocamente todas as áreas a 

ceder e o seu total, e identificar graficamente os passeios, estacionamentos, 

arruamentos, etc., devendo distinguir o que ficará público e o que ficará privado; 

3) A parcela a destacar não consta, devidamente identificada e inserida nos 

limites da totalidade do terreno, na planta de síntese ou noutra planta própria para o 

efeito; 

4) Não se encontra definida a área a ceder contabilizada como equipamento; 

5) Atendendo à dimensão do loteamento, sugerimos que as zonas verdes sejam 

constituídas com mais arborização, em detrimento dos canteiros propostos, o que nos 

parece ser mais optimizado e adequado ao espaço em questão. A existência de uma 

pequena área com cerca de 1 m², adjacente ao lote 7, para zona verde parece-nos não 

ter expressão. 

Atendendo aos pontos 1 e 2 não é possível aferir com rigor o valor da área de 

cedência para equipamento e zonas verdes. No entanto, parece-nos que estas áreas de 

cedência não cumprem com o estabelecido no n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal. 

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, por a pretensão não cumprir com o Regulamento do Plano 

Director Municipal e com o ponto 8.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. 

O presente parecer poderá ser revisto caso o projecto de loteamento seja 

reformulado. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/30, constante do respectivo processo (folhas 

84 e 85), deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de 

loteamento supra citado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

177/01, de 4 de Junho, pelos motivos acima referidos, nomeadamente por a pretensão 

não cumprir com o Regulamento do Plano Director Municipal e com o ponto 8.º da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, devendo notificar-se 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  transmitir ao promotor os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela PT – Comunicações, SA, pela Freguesia de Maceira, pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

pela EDP Distribuição - Energia, SA, pelo Departamento de Obras Municipais e pela 

Divisão de Parques e Espaços Verdes (folhas 49 a 50, 51, 56 a 59, 62 a 65, 66 a 67, 68 
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a 73, 74 a 82) e informar de que o presente parecer poderá ser revisto no caso do 

projecto vir a ser reformulado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.9. Processo de loteamento n.º 3/05 – Manuel da Encarnação Matias 

DLB N.º 1791/09  | De MANUEL DA ENCARNAÇÃO MATIAS, residente na Rua do 

Pinheiro Manso, n.º 19, em Arnal, freguesia de Maceira, referente aos projectos de 

obras de urbanização relativos ao loteamento sito em Arnal, freguesia de Maceira, cuja 

solução urbanística foi aprovada em reunião de Câmara de 21/06/2007. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/09/29, o processo tem os projectos de infra-estruturas aprovados (com 

condições), pelas entidades e serviços da Câmara, incluindo a autorização de utilização 

dos recursos hídricos emitida pela Administração da Região Hidrográfica do Centro I.P.. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/29, constante do respectivo processo (folha 

395), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

o licenciamento das obras de urbanização, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o ponto 2 da deliberação de Câmara de 21/06/2007 (ceder ao domínio 

público do Município 3.054,20 m² destinados a arruamentos, estacionamentos, 

passeios, local do contentor de resíduos sólidos e zona verde de utilização colectiva); 

2.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o efeito 

os elementos constantes da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, e do artigo 30.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, 

nomeadamente: 

2.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €246.947,19, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização referentes às infra-estruturas da rede eléctrica 

(€51.860,78), da rede viária (€106.351,43), dos arranjos exteriores (€18.590,00) e 

da rede de água e da rede de esgotos domésticos e pluviais (€70.144,98), 

devendo do mesmo constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal, 

mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de urbanização, ficando 

sujeita à actualização nos termos do n.º 3 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho»; 

2.2. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada e um 

exemplar em suporte digital, elaborado em conformidade com o previsto no ponto 
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2 do anexo I do referido Regulamento, contendo os elementos referidos na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei; 

2.3. cinco exemplares da planta representativa dos elementos referidos na alínea f) do 

n.º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei e um em suporte digital; 

2.4. contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor no 

âmbito da execução do colector de drenagem de águas pluviais na área exterior 

ao loteamento; 

2.5. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

2.6. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 

documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

2.7. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

operação urbanística; 

2.9. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

2.10. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >=2; 

2.11. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

2.12. plano de Segurança e Saúde; 

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

2.14. documento comprovativo do pagamento na Tesouraria dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento relativo ao financiamento das obras de 

remodelação da rede de água do sector a montante do loteamento, no valor de 

€7.000,00 acrescido de IVA; 

3.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 12 meses; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

4.1. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão das obras, 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 pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

4.2. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos serviços e entidades externas do 

Município, no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente; 
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4.3. ter presente no estaleiro da obra o Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro; 

4.4. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

4.5. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

4.6. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação 

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

reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em infra-

estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

5. requerer as recepções provisórias e definitivas das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido; 

5.1. aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos do Plano 

de Segurança e Saúde, com a apresentação junto das diversas entidades de telas 

finais com o traçado e perfil definitivo de arruamentos, das redes de colectores e 

abastecimento de água. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7. Análise dos seguintes processos de informação prévia de loteamento 

1.7.1. Processo de informação prévia de loteamento n.º 2/06 – Luís Mota de Sousa 

DLB N.º 1792/09  | De LUÍS MOTA DE SOUSA, residente na Rua do Vale Salgueiro, n.º 

171, em Agodim, freguesia de Colmeias, referente aos elementos apresentados em 

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

da proposta de indeferimento do pedido de informação prévia sobre a possibilidade de 

lotear um terreno situado no lugar de Lameiria, freguesia de Colmeias. 

O processo contém os pareceres das entidades e serviços consultados. 

O requerente apresenta aditamento ao estudo do loteamento, no seguimento da 

deliberação de Câmara de 2009/03/03 (fls. 65) 

Da análise dos elementos agora entregues, e de acordo com a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/25, verifica-se o seguinte: 

1) Continua em falta a certidão de registo predial.  

Constando no processo, contrato de compra e venda a fls. 43 a 47, verifica-se que 

o requerente é promitente-comprador e não proprietário; 

2) As cotas de soleira previstas para as construções nos lotes não cumprem com 

a alínea m) do artigo 3.º do regulamento do Plano Director Municipal; 

3) Os valores descritos nos pontos 4.5 e 4.6 da memória descritiva aparentam 

encontrar-se trocados, quando comparados com o quadro do desenho 08 (fls. 72); 
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4) Quanto à construção abaixo da cota de soleira, deve ficar esclarecido que o 

uso (em cave) se destina a garagem e/ou arrumos, para que seja cumprido o índice de 

construção previsto no Plano Director Municipal. 

Face ao exposto, embora o estudo se encontra reformulado, a solução 

apresentada continua a não ser viável. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/25, constante do respectivo processo (folha 

93), deliberou por  unanimidade  inviabilizar a solução urbanística designada em 

epígrafe, pelos motivos acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7.2. Processo de informação prévia de loteamento n.º 4/06 – Tosel Serviços e 

Gestão, SA 

DLB N.º 1793/09  | De TOSEL – SERVIÇOS DE GESTÃO, SA, com sede na Estrada do 

Soutocico, km 6, no lugar de Soutocico, freguesia de Arrabal, referente aos elementos 

apresentados em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento do pedido de informação prévia 

situado no lugar de Mourões/Soutocico, freguesia de Arrabal, acompanhado da 

informação prestada em 2009/09/25 pela Divisão de Loteamentos que abaixo se 

transcreve: 

«O requerente, em resposta ao ofício n.º 13411 (fls. 44), apresentou 

reformulação ao estudo do loteamento (fls.73). 

A reformulação resultou na diminuição da área de intervenção e alterações 

substanciais à rede viária, número e configuração dos lotes e alteração do uso de 

serviços para habitação. Este estudo teve os pareceres favoráveis com condições das 

entidades consultadas. 

Posteriormente e após reunião técnica, o requerente apresenta nova 

reformulação ao estudo do loteamento (fls. 137). 

O estudo do projecto de loteamento, apresentado com o requerimento a fls. 137, 

propõe algumas alterações. 

No entanto consideramos que não se justifica novas consultas a entidades e 

serviços, verificando-se o seguinte: 

a) A situação dos terrenos designados como destacados, não se encontra 

esclarecida; 

b) As plantas não contêm a modelação proposta do terreno; 

c) O uso dos lotes para indústria não explicita o tipo de indústria a instalar, nos 

termos da legislação em vigor aplicável, nomeadamente o REAI, de forma a serem 

enquadradas no artigo 59.º do Regulamento do Plano Director Municipal, quanto a 

afastamentos ao espaço urbano e aos parâmetros a aplicar aos lotes.  
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Também a cércea dos edifícios destinados a indústria, não deverá ser superior a 

7 metros, para as indústrias que se enquadrem nos n.º 4 e 5 do mesmo artigo; 

d) não se encontra explícito o número de fogos, nas plantas de síntese, 

embora na memória descritiva seja referido «…loteamento habitacional de carácter 

unifamiliar…» (fls. 134); 

e) À semelhança do restante loteamento, o lote 16 deverá prever passeio e 

estacionamento público; 

f) De acordo com a alínea d) da informação do DOM (fls. 116), o impasse 

projectado, deve ter as dimensões adequadas para permitir a execução de manobras 

de veículos com facilidade, devendo ter a dimensão mínima de 11m x11m. 

Da análise da planta de ordenamento, do Plano Director Municipal à escala 

1:25.000 e da planta elaborada pelo gabinete do Plano Director Municipal, 1:5000, 

verifica-se haver divergências entre a delimitação do espaço habitacional e espaço 

industrial. Assim propõe-se que sejam considerados os limites constantes na planta à 

esc. 1:25.000.  

Mais se informa de que atendendo a que o interessado apenas é proprietário de 

parte dos prédios que constituem a operação, o pedido de informação previa devia 

incluir a identificação dos titulares dos restantes prédios, através de certidão emitida 

pela conservatória de registo predial, de acordo com o n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Face ao exposto a solução, tal como é apresentada, não tem viabilidade.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/25, constante do respectivo processo (folhas 

139 e 140), deliberou por  unanimidade  inviabilizar a solução urbanística designada 

em epígrafe, pelos motivos acima referidos. 

Mais deliberou  transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, pela Freguesia de Arrabal, pela PT - 

Comunicações, SA, pela Divisão de Parques e Espaços Verdes, pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pelo Departamento de Obras Municipais e 

pela EDP Distribuição - Energia, SA (folhas 82 a 86, 94 a 95, 96 a 97, 98 a 106, 110 a 

114, 115 a 116, 119 a 120). 

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 – 104/2008. Empreitada da const rução do Centro Educativo do 

Coimbrão. Relatório final para adjudicação 
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DLB N.º 1794/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento com o resultado do 

Concurso Público realizado para a execução da referida empreitada. 

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

a referida empreitada ao concorrente QUIMLENA – Construções, Ldª., pelo valor 

€1.183.680,34 + IVA 

Mais deliberou , de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 126.º do Código 

dos Contratos Públicos, solicitar à adjudicatária a apresentação dos documentos de 

habilitação no prazo de 10 dias úteis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 86/2004. Empreitada da constr ução de novo edifício e 

arranjos exteriores na escola do 1.º CEB de Touria.  Pousos. Estudo de revisão de 

preços para aprovação 

DLB N.º 1795/09  | Pela firma SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., 

e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o 

Estudo de Revisão de Preços definitiva referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, e Revisão de Preços provisória referente aos Autos n.ºs 16, 

17T+pn, 18 T+pp, 19, 20 T+pn e 21 no valor de €45.418,38 + IVA. 

Em 16 de Agosto de 2005 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€467.500,00 + IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 22 de Janeiro de 2008 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €29.049,01 + IVA trabalhos a mais a preços acordados 

no valor de €68.838,74 + IVA e trabalhos a menos no valor de €20.466,78 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o Estudo de 

Revisão de Preços definitiva referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, e Revisão de Preços provisória referente aos Autos n.ºs 16, 17T+pn, 18 

T+pp, 19, 20 T+pn e 21 no valor de €45.418,38 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

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

durante o mês de Outubro de 2009 
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DLB N.º 1796/09  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Outubro para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

535 
 

-49,24% 
 

21.647,91€ 
 

-57,9% 

SMAS 520 -48,26% 21.135,43€ -55,7% 

Mercados    14 -69,57% 468,53 € -74% 

Ocupação de via pública 1 - 66,67% 43,95€ -57,1% 

Tramitação de PEF’ s 366   -17,19% - -  

Citação de executados 328 -16,54% -  - 

PEF’ s  activos 7.172 3,03% 364.032,63 €  2,58% 

SMAS (2000 a 2005) 6.821 4,30% 339.289,75 € 2,29% 

Mercados 145 -15,7% 7.604,16 € -11,2% 

Ocupação da via pública 40 -18,37% 816,86 € -14,2% 

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 

 

191 
 

-35,47% 
 

13.767,25€ 
 

-22,1% 

SMAS 142 -43,2% 11.725,69 € -23,1% 

Mercados 40 5,26% 1.853,25 €  -15,8% 

Ocupação de Via Pública 9 12,5% 188,78 € -17,4% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1797/09  | 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 3 a 13 de Novembro 2009, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 9033, 9034, 9047, 9050, 9051, 9056, 9061, 9146, 9148, 9157, 

9159, 9166, 9172, 9174, 9175, 9177, 9196, 9202, 9205, 9233, 9273, 9276, 9278, 9279, 

às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 757 a 787, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 

796, 800, 804, 805, 808, 809, 813 a 820, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 

7527, 8274, 8398 a 8400, 8464, 8465, 8591, 8632, 8875 a 8880, 8913, 8914, 8915, 

8940, 8956, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8991, 8992, 8994, 8995, 8996, 9001, 9014, 

9020, 9022, 9025, 9026, 9031, 9037, 9040, 9043 a 9046, 9049, 9066 a 9068, 9070 a 

9072, 9082 a 9084, 9087 a 9093, 9096, 9098, 9101, 9102, 9104, 9106, 9107, 9108, 

9111, 9113, 9155, 9156, 9231, 9234, 9235, 9249, 9250, 9252, 9267, 9281, 9285, 9289, 

9294, 9299, 9306, 9307, 9331, 9332, 9334, 9352, 9353, 9354, 9355, 9358, 9360, 9368 e 

9371, no valor total de €1.423.453,12.  
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3.2.2. XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano 

DLB N.º 1798/09  | Presente a XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 20.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 18.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 17.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 

art.º 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  autorizar a XXII Modificação às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de 

€586.035,74 e diminuições/anulações no montante de €641.035,74 e a XX alteração ao 

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

diminuições/anulações no montante de €603.905,74 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Pagamento de facturas à empresa «O Casarão –  Hotelaria e Turismo, Lda.» 

DLB N.º 1799/09 | Presentes as facturas n.º 1835 e 1849, de 22 de Maio e 20 de Junho 

de 2008, no valor de €400,00 e €1.080,00, respectivamente, relativas ao almoço 

integrado nas Comemorações Oficiais do Dia da Cidade e ao jantar de encerramento da 

Taça da Europa de Atletismo, do ano transacto. 

Considerando que: 

a)  Devido à urgência da concretização do serviço não foi efectuado o 

procedimento administrativo de requisição do serviço atempadamente; 

b) A factura mencionada encontra-se por regularizar e não figura no mapa de 

dívidas de 2008 e 2009. 

Solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu 

lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

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

no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu 

pagamento. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 3758/09 e 3759/09, ambas de 13 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Regularização de juros de depósitos à ordem – Caixa Geral de Depósitos 

DLB N.º 1800/09  | No dia 19 de Janeiro de 2009 procedeu-se à contabilização da 

importância de €23.582,47, referente a juros de depósito à ordem, tendo sido emitido 
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para o efeito a guia de recebimento n.º 1140 e ordem de pagamento n.º 134 da 

importância de €4.716,49 referente ao correspondente IRC retido. 

Através de comunicação da Caixa Geral de Depósitos com a referência n.º 

125/09-DBI, a Câmara foi informada que os juros acima referidos foram calculados por 

excesso devido a lapso técnico. A actualização do valor do indexante considerado 

(Euribor a 1 mês) só produziu efeitos a partir de 6 de Dezembro de 2009 em vez de 1 

de Dezembro de 2009. Deste facto resultou um diferencial de taxa aplicada de 0,86%. 

Face ao exposto e para regularizar esta situação, repondo a realidade 

contabilística expressa no respectivo extracto bancário, torna-se necessário efectuar os 

seguintes procedimentos: 

1 – Emitir ordem de pagamento da importância de €5.671,66 pela classificação 

orçamental – 0103/06020301 – Restituições, tendo sido emitida para o efeito a proposta 

de cabimento n.º 3980/09, de 9 de Novembro; 

2 – Emitir guia de reposição abatida nos pagamentos da importância de €1.134,33 

referente a IRC suportado indevidamente. 

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

concordar e autorizar que se proceda à regularização anteriormente descrita. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1801/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 13 de Novembro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €8.922.974,24 sendo de 

Operações Orçamentais €8.230.387,03 e de Operações de Tesouraria €692.587,21,que 

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

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 dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Jurídica 

4.1.1. Pedido de indemnização civil por danos patri moniais: 

a) Requerente: Luís Manuel Franco Jerónimo 

DLB N.º 1802/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 22/2009 prestada, em 15 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO C), contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 
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de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 

Da mesma forma, sabe-se que a via onde ocorreu o acidente de viação é uma 

via sob jurisdição do Município de Leiria. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. Em concreto, ter-

se-ia que concluir que o rebaixamento do pavimento da via, no local da caixa de visita, 

se ficara a dever a uma intervenção directa dos serviços municipais, não tendo estes 

sinalizado o local nem posteriormente reparado o pavimento. Acontece que a caixa de 

visita é pertença da “Lusitânia Gás” e foi esta empresa que, para colocação de cabos de 

fibra óptica, retirou a camada de alcatrão que estava sobre a caixa de visita. Assim, era 

a esta entidade que incumbia sinalizar devidamente o obstáculo à circulação rodoviária, 

bem como proceder à reposição do pavimento no estado em que se encontrava antes 

das obras. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um qualquer comportamento omissivo 

decorrente da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no 

âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização das vias sob a sua jurisdição. Na 

verdade, não é possível, no caso em apreço, afirmar que os serviços municipais tenham 

desrespeitado ou deixado de cumprir qualquer dos deveres e das regras de natureza 

técnica a que estavam obrigados, ou que tenham actuado sem a diligência, o zelo e a 

prontidão que lhes é exigível. Sendo certo que a autarquia não tem que dispor de 

recursos técnicos, humanos e materiais que lhe permitam exercer uma vigilância e uma 

actuação permanentes sobre todas as vias públicas que se encontram sob a sua 

jurisdição, os serviços da DCEVOA afirmam exercer uma fiscalização técnica adequada 

e sistemática sobre a via onde se deu o acidente. 
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Uma vez que o obstáculo existente na via não foi originado por qualquer 

intervenção ou omissão daqueles serviços, fica juridicamente excluída a existência de 

qualquer facto ilícito gerador dos danos sofridos pelo proprietário da viatura acidentada 

e que, a título de negligência e muito menos de dolo, pudesse ser imputado à vontade 

da entidade administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pelo Senhor Luís Manuel Franco Jerónimo. 

(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

22/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Senhor Luís Manuel Franco Jerónimo. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Requerente: Nelson de Jesus Ferraria 

DLB N.º 1803/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 21/2009 prestada, em 19 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO D), contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 
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artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 

Da mesma forma, não se duvida que a via onde ocorreu o acidente de viação é 

uma via sob jurisdição do Município de Leiria, nem que na mesma existiam os buracos 

nos quais foi embater o veículo, nem que estes obstáculos à circulação não se 

encontravam sinalizados. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. Porém, tal 

incumprimento e a respectiva imputação subjectiva à vontade do Município de Leiria 

devem ser apreciados em função de todos os dados e elementos reunidos no processo 

e também relevantes na qualificação da situação em apreço. Importa, designadamente, 

destacar que: 

- a deterioração do pavimento da via municipal não se ficou a dever nem a uma 

qualquer intervenção material directa ou indirecta dos serviços municipais, nem à falta 

de medidas de reparação, uma vez que o buraco no pavimento se formou devido às 

chuvas que ocorreram na altura do acidente, e não por força da negligência ou de 

desleixo dos mesmos serviços; 

- os serviços municipais só tomaram conhecimento da deterioração do 

pavimento em data posterior à do acidente, tendo procedido à sua reparação no mesmo 

dia (30-01-2009) em que se deslocaram ao local para verificar a situação em que se 

encontrava; 

- não consta do processo qualquer elemento que nos permita concluir que os 

serviços da DCEVOA tenham tido conhecimento da deterioração do pavimento antes do 

dia 30-01-2009; 

- os serviços municipais procederam à reposição do pavimento assim que as 

condições atmosféricas o permitiram; 

- os serviços municipais afirmam conseguir demonstrar uma fiscalização técnica 

sistemática e periódica da via pública onde se deu o acidente; 

- a ausência de sinalização no local também não se ficou a dever a incúria ou 

desleixo na actuação dos serviços municipais, uma vez que o pavimento se deteriorou 

devido às chuvas e foi reparado assim que as condições atmosféricas o permitiram. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um comportamento omissivo decorrente 

da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no âmbito da 
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vigilância, conservação e sinalização das vias sob a sua jurisdição. Antes se deve 

afirmar terem os serviços municipais actuado com a diligência, zelo e prontidão que lhes 

era exigível. A ilicitude e a culpa do Município de Leiria têm que ser aferidas pela 

actuação dos respectivos serviços atentas as respectivas disponibilidades de 

intervenção e o momento em que tiveram conhecimento da situação da via. Assim, não 

é sequer possível aventar que os danos invocados pelo requerente devam ser 

atribuídos a um funcionamento anormal dos serviços, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 

4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, porquanto, atendendo às circunstâncias do caso e a 

padrões médios de resultado, não era razoavelmente exigível aos serviços da DCEVOA 

a adopção de conduta diversa da que tiveram com vista evitar os danos produzidos ou 

quaisquer outros. Tais serviços agiram com a diligência e a prontidão a que estavam 

obrigados, no respeito pelos deveres de vigilância e cuidado das vias municipais e em 

cumprimento das regras de ordem técnica aplicáveis, sendo certo que a autarquia não 

tem que dispor de recursos técnicos, humanos e materiais que lhe permitam exercer 

uma vigilância e uma actuação permanentes sobre todas as vias públicas que se 

encontram sob a sua jurisdição. 

Nos termos expostos, nem a deterioração do pavimento da via municipal nem a 

ausência de sinalização do mesmo se ficaram a dever à falta de conservação da via ou 

ao funcionamento anormal dos serviços municipais responsáveis nessa matéria, o que 

significa que fica juridicamente afastada a existência de qualquer facto ilícito gerador 

dos danos sofridos pelo requerente o qual pudesse, a título de negligência e muito 

menos de dolo, ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

E, não se verificando qualquer facto gerador de responsabilidade cuja prática 

possa ser imputada ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que averiguar da 

existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) e os danos 

cujo ressarcimento é pretendido pelo Senhor Nelson de Jesus Ferraria. 

(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

21/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Senhor Nelson de Jesus Ferraria. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Requerente: António de Oliveira 

DLB N.º 1804/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 20/2009 prestada, em 16 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO E), contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«O acidente e os prejuízos patrimoniais invocados pelo Senhor António de 

Oliveira ficaram a dever-se, em exclusivo, à conduta dos condutores, e não a qualquer 

tipo de actuação positiva ou negativa dos órgãos, serviços ou trabalhadores municipais. 

Assim sendo, a factualidade descrita pelo requerente situa-se, em todos os seus 

elementos, no quadro das relações entre sujeitos particulares, ficando, em absoluto, 

fora do âmbito de aplicação do instituto da responsabilidade civil extracontratual dos 

entes públicos. 

Efectivamente, não é possível descortinar, no caso em apreço, qualquer facto 

ilícito cuja prática possa ser imputada ao Município de Leiria seja a título de dolo (culpa 

grave), seja a título de negligência (culpa leve). 

É certo que não sabemos se a via pública onde se deu o acidente está ou não 

sob a jurisdição do Município de Leiria. Mas nem sequer há que averiguar este 

elemento. 

Tal como de início ficou explicitado, o pavimento da via pública encontrava-se, 

pelo menos no local onde se deu o acidente, em devido estado de conservação. E 

nessa mesma via não existia qualquer outro tipo de obstáculo à circulação que tivesse 

motivado o acidente ou contribuído para o embate das viaturas. 

Não é possível encontrar, no caso em apreço, qualquer comportamento activo 

ou omissivo traduzido na violação das competências legalmente cometidas à Câmara 

Municipal no âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização das vias sob a sua 

jurisdição. De igual modo, nada indica que os serviços municipais tenham deixado de 

cumprir os deveres e as regras técnicas a que estão obrigados. 

Está, assim, juridicamente excluída – por ser factualmente impossível – a 

existência de qualquer facto ilícito gerador dos danos sofridos pelo proprietário da 

viatura acidentada e que, a título de negligência e muito menos de dolo, pudesse ser 

imputado à vontade da entidade administrativa. 
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(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

20/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Senhor António de Oliveira. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

d) Requerente: Dina Maria da Silva Tereso 

DLB N.º 1805/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 19/2009 prestada, em 2 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO F) contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 

Da mesma forma, sabe-se que a via onde ocorreu o acidente de viação é uma 

via sob jurisdição do Município de Leiria. 

No entanto, tal não é suficiente para que se verifique, no caso em apreço, um 

facto gerador de responsabilidade para o Município de Leiria. 
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Efectivamente, por força do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Leiria e a Junta de Freguesia da Maceira, a responsabilidade pela conservação da via 

pública onde se deu o acidente passou para esta segunda entidade. De modo que não 

poderia ser exigida dos serviços municipais a adopção das medidas e comportamentos 

destinados a garantir o bom estado de conservação do pavimento da via pública e, 

consequentemente, a segurança e a comodidade do trânsito. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um qualquer comportamento omissivo 

decorrente da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no 

âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização das vias sob a sua jurisdição. Na 

verdade, não é possível, no caso em apreço, afirmar que os serviços municipais tenham 

desrespeitado ou deixado de cumprir qualquer dos deveres e das regras de natureza 

técnica a que estavam obrigados, ou que tenham actuado sem a diligência, o zelo e a 

prontidão que lhes é exigível. Era à Junta de Freguesia da Maceira que cabia ter 

procedido à reparação do pavimento da via pública – tal como depois acabou por 

acontecer. Então, fica juridicamente excluída a existência de qualquer facto ilícito 

gerador dos danos sofridos pelo proprietário da viatura acidentada e que, a título de 

negligência e muito menos de dolo, pudesse ser imputado à vontade da entidade 

administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pela Sr.ª Dina Maria da Silva Tereso. 

(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

19/2009, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pela Senhora Dina Maria da Silva Tereso. 

Mais deliberou  mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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e) Requerente: João Paulo Bernardo Tomás 

DLB N.º 1806/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual constam as Informações n.ºs 7/2009 e 18/2009 prestadas, em 24 

de Julho de 2009 e 7 de Outubro de 2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do 

Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, anexas à presente acta e da qual 

fazem parte integrante (ANEXO G), contendo a análise técnica e a proposta de 

indeferimento daquele pedido, com fundamento na não verificação em concreto dos 

pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de responsabilidade civil 

extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos artigos 

7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos termos que abaixo se 

transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 

Da mesma forma, não se duvida que a via onde ocorreu o acidente de viação é 

uma via sob jurisdição do Município de Leiria, nem que na mesma existia o buraco no 

qual foi embater o veículo, nem que este obstáculo à circulação não se encontrava 

sinalizado. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. 

Sucede, porém, que aquele incumprimento e a respectiva imputação subjectiva 

à vontade do Município de Leiria devem ser apreciados em função de todos os dados e 

elementos reunidos no processo e também relevantes na qualificação da situação em 

apreço. Importa, designadamente, destacar que: 

— a deterioração do pavimento da via municipal não se ficou a dever nem a uma 

qualquer intervenção material directa ou indirecta dos serviços municipais, nem à 

falta de medidas de reparação, uma vez que o buraco no pavimento se formou 

devido às chuvas que ocorreram na altura do acidente, num local em que o 

pavimento já havia sido remendado; 
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— os serviços municipais só tomaram conhecimento de que o buraco no pavimento 

voltara a abrir-se em data posterior à do acidente, tendo procedido à sua reparação 

no mesmo dia (22-12-2008) em que se deslocaram ao local para verificar a situação 

em que se encontrava; 

— não consta do processo qualquer elemento que nos permita concluir que os serviços 

da DCEVOA tenham tido conhecimento antes do dia 22-12-2008 de que se tinha 

voltado a abrir o buraco no pavimento da via onde se deu o acidente, tanto mais que 

tais serviços haviam já procedido à reparação do pavimento em momento anterior; 

— os serviços municipais procederam à reposição do pavimento assim que as 

condições atmosféricas o permitiram; 

— após esta, seguiram-se outras intervenções no local (em 16-01-2009 e 03-02-2009), 

com vista a manter o bom estado de conservação do pavimento; 

— os serviços municipais conseguem demonstrar uma fiscalização técnica sistemática 

e periódica da via pública onde se deu o acidente, tendo sido adoptadas diversas e 

repetidas medidas concretas de reparação e conservação da via; 

— a ausência de sinalização no local também não se ficou a dever a incúria ou 

desleixo na actuação dos serviços municipais, uma vez que o pavimento tinha sido 

objecto de intervenção e apenas voltou a deteriorar-se devido às chuvas. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um comportamento omissivo decorrente 

da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no âmbito da 

vigilância, conservação e sinalização das vias sob a sua jurisdição. Antes se deve 

afirmar terem os serviços municipais actuado com a diligência, zelo e prontidão que lhes 

era exigível. A ilicitude e a culpa do Município de Leiria têm que ser aferidas pela 

actuação dos respectivos serviços atentas as respectivas disponibilidades de 

intervenção e o momento em que tiveram conhecimento da situação da via. Assim, não 

é sequer possível aventar que os danos invocados pelo requerente devam ser 

atribuídos a um funcionamento anormal dos serviços, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 

4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, porquanto, atendendo às circunstâncias do caso e a 

padrões médios de resultado, não era razoavelmente exigível aos serviços da DCEVOA 

a adopção de conduta diversa da que tiveram com vista evitar os danos produzidos ou 

quaisquer outros. Tais serviços agiram com a diligência e a prontidão a que estavam 

obrigados, no respeito pelos deveres de vigilância e cuidado das vias municipais e em 

cumprimento das regras de ordem técnica aplicáveis, sendo certo que a autarquia não 

tem que dispor de recursos técnicos, humanos e materiais que lhe permitam exercer 

uma vigilância e uma actuação permanentes sobre todas as vias públicas que se 

encontram sob a sua jurisdição. 

Nos termos expostos, nem a deterioração do pavimento da via municipal nem a 

ausência de sinalização do mesmo se ficaram a dever à falta de conservação da via ou 

ao funcionamento anormal dos serviços municipais responsáveis nessa matéria, o que 
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significa que fica juridicamente excluída a existência de qualquer facto ilícito gerador 

dos danos sofridos pelo requerente o qual pudesse, a título de negligência e muito 

menos de dolo, ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

E, não se verificando qualquer facto gerador de responsabilidade cuja prática 

possa ser imputada ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que averiguar da 

existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) e os danos 

cujo ressarcimento é pretendido pelo Sr. João Paulo Bernardo Tomás. 

Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

A Câmara, depois de analisar o processo e o teor das Informações do DJRH 

n.ºs 7/2009 e 18/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de 

decisão final nela apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

indemnização civil apresentado pelo Senhor João Paulo Bernardo Tomás. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

f) Requerente: Maria Manuel Marques Açafrão 

DLB N.º 1807/09  | Presente a exposição apresentada pela Senhora Dr.ª Maria Manuel 

Marques Açafrão, representada pela Senhora Dr.ª Carla Aragão, ilustre advogada, no 

âmbito da fase de audiência dos interessados, na qual a mesma se veio pronunciar 

contra o sentido da decisão final de indeferimento do seu pedido de indemnização, 

manifestado na deliberação n.º 1437/09, de 18 de Agosto (constante da Acta n.º 19, 

registada sob o n.º INT-2009/10800). Em 27 de Outubro de 2009, foi prestada pelo 

Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos a 

Informação DJRH n.º 15/2009, a qual se encontra anexa à presente acta, da mesma 

fazendo parte integrante (ANEXO H) e cujo teor se dá aqui por reproduzido na íntegra, 

contendo a análise técnica da referida exposição. Foi proposto o indeferimento do 

pedido de indemnização civil, por se ter concluído que os motivos invocados pela 

requerente não são suficientes nem aptos para contrariar a fundamentação da decisão 

contida na deliberação acima indicada. Em concreto, entendeu-se que a requerente não 

conseguiu demonstrar a verificação dos pressupostos de que, nos termos da lei, 

depende a imputação de responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o processo e o teor da exposição apresentada 

pela requerente e da Informação do DJRH n.º 15/2009, deliberou por unanimidade 

para efeitos do disposto no artigo 107.º do Código do Procedimento Administrativo e 

com os fundamentos constantes daquela informação, indeferir o pedido de 

indemnização civil apresentado pela Senhora Dr.ª Maria Manuel Marques Açafrão. 

Mais deliberou  mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 66.º e 68.º do Código do 

Procedimento Administrativo, remetendo-lhe cópia da mesma e da informação técnica 

na qual se fundamenta, informando-a de que a decisão pode ser objecto de 

impugnação administrativa através de reclamação, nos termos do regime previsto nos 

artigos 158.º a 165.º do Código do Procedimento Administrativo, e indicando o horário e 

o local para consulta do processo. 

Por último, deliberou  mandar arquivar o procedimento após ter decorrido o 

prazo legalmente fixado para a impugnação administrativa da presente decisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

g) Requerente: Tânia Sofia Lindinho da Cruz Sobreir o 

DLB N.º 1808/09  | Retirado. 

 

h) Requerente: Filipe António Serrano Ceiça 

DLB N.º 1809/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 16/2009 prestada, em 30 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO I) contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 
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Da mesma forma, sabe-se que a via onde ocorreu o acidente de viação é uma 

via sob jurisdição do Município de Leiria. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. Em concreto, ter-

se-ia que concluir que: 

a) haviam sido os serviços municipais a construir o degrau em cimento na berma 

da estrada e com cerca de 13 cm sobre a faixa de rodagem e que o mesmo se 

encontrava sem qualquer tipo de sinalização; 

b) a estrada, sendo estreita, não estava devidamente sinalizada com vista a 

garantir que a circulação automóvel se faria em velocidade reduzida e adequada às 

suas condições da via. 

Ora, nenhuma das situações descritas nas alíneas anteriores se verifica. O que 

se sabe é que o degrau, não obstante poder constituir um eventual obstáculo à 

circulação, está devidamente sinalizado, assim como o está a via pública, a qual contém 

sinalização de proibição de velocidade superior a 40km/h e, inclusivamente, lombas 

redutoras de velocidade. 

Por outro lado, das disposições conjugadas dos artigos 1.º, alíneas a) e h), 13.º, 

n.º 1, 17.º, n.º 1 e 65.º, n.ºs 2 e 3, alínea a) todos do Código da Estrada decorrem os 

termos e as condições de utilização das bermas, a saber: 

— a berma é uma parte integrante da superfície da via pública, mas não se destina ao 

trânsito de veículos, o qual deve ser feito dentro da faixa de rodagem; 

— os veículos devem conservar das bermas e passeios uma distância que permita 

evitar acidentes; 

— os veículos só podem utilizar as bermas para acesso aos prédios e apenas quando 

este não possa ser feito de outra forma; 

— as bermas só podem, ainda, ser utilizadas para ceder passagem aos veículos em 

serviço de urgência. 

O que se verifica, no caso em apreço, é que o veículo acidentado seguia a 

50km/h – conforme afirma o seu condutor e ora requerente, no pedido constante de fls. 

1 do processo. Tal significa que não foram cumpridas as regras impostas pelo Código 

da Estrada e que o embate no degrau ocorreu por incúria ou negligência do condutor. 

Este seguia em velocidade excessiva para as condições da via em que circulava e nem 

se apercebeu na sinalização do obstáculo existente na berma da estrada, razão pela 

qual embateu no mesmo e acabou por ocasionar os danos que agora pretende ver 

ressarcidos. 
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Em face dos elementos constantes do processo e de tudo o que ficou exposto, 

entendo não ser possível afirmar que os danos invocados pelo Senhor Filipe António 

Serrano Ceiça tenham decorrido de um qualquer comportamento omissivo, praticado 

pelos serviços municipais e decorrente da violação das competências legalmente 

cometidas à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização 

das vias sob a sua jurisdição. 

Na verdade, e por um lado, os serviços municipais não desrespeitaram nem 

deixaram de cumprir qualquer dos deveres e das regras de natureza técnica a que 

estavam obrigados. Uma vez que o obstáculo existente na berma da estrada não foi 

originado por qualquer intervenção ou omissão dos serviços municipais e que quer este 

obstáculo quer a própria via se encontram devidamente sinalizados, fica juridicamente 

excluída a existência de qualquer facto ilícito gerador dos danos sofridos pelo 

proprietário da viatura acidentada e que, a título de negligência e muito menos de dolo, 

pudesse ser imputado à vontade da entidade administrativa. 

Acresce, por outro lado, dever convocar-se aqui o instituto da culpa do lesado a 

que se refere o artigo 4.º da Lei n.º 67/2007. Dispõe a lei que quando o comportamento 

do lesado tenha concorrido para a produção ou para o agravamento dos danos, a 

indemnização poderá, mediante judicial, vir a ser reduzida ou mesmo excluída, 

consoante o grau de gravidade da culpa das partes e as consequências das suas 

condutas. 

Conforme já foi explicitado, ficou excluída a verificação de um facto ilícito 

praticado pelos serviços municipais. E, assim sendo, não pode um facto inexistente ser 

objecto de imputação subjectiva à vontade do ente público seja a título de dolo, seja a 

título de negligência. O que significa que fica igualmente excluído o pressuposto legal 

da culpa. Pressuposto este que não poderá ser dado por confirmado nem sequer por 

força da presunção legal de culpa prevista no n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 67/2007 e 

no n.º 1 do artigo 493.º do Código Civil. Efectivamente, a culpa não pode “presumir-se” 

antes de se dar como verificado e indefectivelmente provado o facto ilícito gerador da 

obrigação de indemnizar. A presunção de culpa não existe por si, antes ou fora da 

verificação de uma conduta contrária à lei e ofensiva de direitos e interesses legalmente 

protegidos. Não basta afirmar que ocorreram danos. A presunção de culpa se, por um 

lado, se dirige à pessoa colectiva de direito público, enquanto imputação subjectiva de 

uma conduta, é, por outro lado, desencadeada pela prova dessa mesma conduta. Em 

termos tais que se deve afirmar que sem a prova do facto e da respectiva ilicitude não é 

juridicamente possível sequer conjecturar sobre a existência de culpa – seja ela 

presumida ou não (cfr. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 26-03-2009, 

processo n.º 01094/08). 

Por último, no que respeita ao pressuposto relativo ao nexo de causalidade, 

resta concluir que, não se verificando a existência de um facto gerador de 
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responsabilidade cuja prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por 

mera lógica, que averiguar da existência de qualquer relação de causalidade adequada 

entre um tal facto (inexistente) e os danos cujo ressarcimento é pretendido pelo Senhor 

Filipe António Serrano Ceiça. 

(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

16/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Senhor Filipe António Serrano Ceiça. 

Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

i) Requerente: José Luís Jesus Domingues  

DLB N.º 1810/09  | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido 

em epígrafe, do qual consta a Informação n.º 23/2009 prestada, em 1 de Outubro de 

2009, pelo Gabinete de Apoio à Directora do Departamento Jurídico e de Recursos 

Humanos, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO J), contendo a 

análise técnica e a proposta de indeferimento daquele pedido, com fundamento na não 

verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria 

de responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, 

conforme o disposto nos artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e nos 

termos que abaixo se transcrevem: 

«Não há dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de 

Leiria e competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e 

sinalização das vias públicas sob jurisdição municipal. Atente-se no disposto nas 

normas contidas no artigo 2.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 (Regulamento 

Geral de Estradas e Caminhos Municipais), no artigo 5.º, n.º 1 do Código da Estrada, no 

artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, nos artigos 13.º, n.º 

1, alíneas a) e c), 16.º, alínea b) e 18.º, n.º 1, alínea a) todos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e no artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alíneas b) e d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro (alterada). 
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Da mesma forma, sabe-se que a via onde ocorreu o acidente de viação é uma 

via sob jurisdição do Município de Leiria. 

Acontece que tal não é suficiente para que se verifique um facto gerador de 

responsabilidade para o ente público. Esse facto, a existir na situação em análise, 

traduzir-se-ia na omissão negligente de cumprimento dos deveres que impendem sobre 

o ente público no que respeita à vigilância, à conservação e à sinalização das vias 

municipais, por falta de adopção das medidas e comportamentos destinados a garantir 

a segurança e a comodidade do trânsito e que lhe seriam exigíveis. Em concreto, ter-

se-ia que concluir que os grampos existentes no lancil do passeio que ladeia a estrada 

haviam sido aí colocados por serviços do Município de Leiria – e não pela Junta de 

Freguesia da Bajouca – e que os mesmos constituem um obstáculo e um perigo para a 

circulação rodoviária – o que também não acontece, uma vez que os grampos estão 

colocados fora da zona de circulação automóvel. Efectivamente, as bermas e os 

passeios não se destinam à circulação automóvel, mas à circulação de peões – cfr. 

artigos 1.º, alíneas a) e n), 13.º, n.º 1, 17.º e 99.º, n.º 1 todos do Código da Estrada. 

Deve, pois, excluir-se a verificação de um qualquer comportamento omissivo 

decorrente da violação das competências legalmente cometidas à Câmara Municipal no 

âmbito da vigilância, da conservação e da sinalização das vias sob a sua jurisdição. Na 

verdade, não é possível, no caso em apreço, afirmar que os serviços municipais tenham 

desrespeitado ou deixado de cumprir qualquer dos deveres e das regras de natureza 

técnica a que estavam obrigados, ou que tenham actuado sem a diligência, o zelo e a 

prontidão que lhes é exigível. Uma vez que os grampos onde embateu a viatura de 

matrícula 33-CC-44 não foram colocados pelo Município de Leiria e que os mesmos se 

situam fora da zona de circulação automóvel, fica juridicamente excluída a existência de 

qualquer facto ilícito gerador dos danos sofridos pelo proprietário da viatura acidentada 

e que, a título de negligência e muito menos de dolo, pudesse ser imputado à vontade 

da entidade administrativa. 

E, não se verificando a existência de um facto gerador de responsabilidade cuja 

prática possa ser atribuída ao Município de Leiria, não há, por mera lógica, que 

averiguar da existência de qualquer nexo de causalidade entre um tal facto (inexistente) 

e os danos cujo ressarcimento é pretendido pelo Senhor José Luís Jesus Domingues 

(…). 

(…) Em face do exposto, o pedido de indemnização civil deve ser indeferido com 

fundamento na não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação de 

responsabilidade civil extracontratual ao Município de Leiria.» 

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

23/2009, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta de decisão final nela 

apresentada e manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Senhor José Luís Jesus Domingues. 
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Mais deliberou  mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar por escrito quanto ao projecto de decisão final, informando-a do horário e 

do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia da presente deliberação e 

das informações técnicas nas quais a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Recursos 

Humanos 

4.2.1. Votos de Pesar a: 

a) Virgínia Luís Santos Silva 

DLB N.º 1811/09  | Presente, pelo Senhor Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Virgínia Luís Santos Silva, 

Assistente Operacional, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu sogro. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Maria de Lurdes Jesus Carvalhana 

DLB N.º 1812/09  | Presente, pelo Senhor Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Maria de Lurdes Jesus 

Carvalhana, Coordenadora Técnica, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu pai. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Maria Helena Rodrigues Carvalho 

DLB N.º 1813/09  | Presente, pelo Senhor Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à trabalhadora Maria Helena Rodrigues Carvalho, 

Assistente Técnica, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de 

sua sogra. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.2.2. Apoio à freguesia de Leiria 

DLB N.º 1814/09  | Presente o despacho n.º 60/2009 (DRH – 55/2009) do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, proferido em 2 de Novembro de 2009, 

relativo à situação da trabalhadora Carla Sofia Machado Feliciano, e cujo teor abaixo se 

transcreve: 

“DESPACHO N.º 60/2009 (DRH - 55/2009) 

Considerando a proposta apresentada pela Senhora Vereadora Dr.ª Lurdes 

Machado, anexa ao presente despacho e que dele faz parte integrante. 

Considerando o teor do despacho n.º 02/2008 (29/DRH) e da deliberação da 

Câmara Municipal de Leiria, ambos datados de 13 de Maio de 2008, relativos ao apoio 

a conceder às Freguesias do Concelho de Leiria em matéria de recursos humanos. 

Considerando que a trabalhadora municipal Carla Sofia Machado Feliciano, do 

mapa de pessoal da Câmara Municipal, na carreira e categoria de técnica superior de 

serviço social, se encontra em mobilidade interna para o exercício de funções na 

Freguesia de Leiria. 

Considerando que as opções tomadas no domínio da acção social pelo 

executivo municipal reclamam o regresso urgente desta trabalhadora, para 

desempenhar as suas funções na Divisão de Acção Social e Família. 

Nestes termos, no uso das competências que me são conferidas pelo disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

decido fazer cessar, com efeitos ao dia 30 do corrente mês de Novembro, a situação de 

mobilidade interna da trabalhadora Carla Sofia Machado Feliciano, para desempenhar 

as suas funções na Divisão de Acção Social e Família. 

Mais determino: 

- Que este assunto seja presente a reunião de Câmara, com o propósito de, no 

uso da competência conferida a este órgão autárquico pela alínea b) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, fazer cessar o apoio concedido à Freguesia de Leiria, com 

efeitos ao dia 30 do corrente mês de Novembro. 

- Que seja transmitido o teor do presente despacho à Presidente da Junta de 

Freguesia de Leiria e à trabalhadora. 

- Que no mapa de pessoal para o ano de 2010 sejam objecto de descrição as 

competências a desenvolver pela trabalhadora.» 

*** 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  perguntou se, para a tomada desta decisão, a 

Presidente da Junta de Freguesia de Leiria foi auscultada, uma vez que a técnica em 

causa, embora trabalhadora do Município, se encontrava afecta à Junta de Freguesia 

para dar apoio no domínio da Acção Social. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  explicou que, de acordo com a chefe 

de Divisão da Acção Social e Família, Joaquina Serrão, existem bastantes projectos 
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sem técnicos responsáveis, por falta de recursos humanos, ao que acrescia a criação 

do GIP- Gabinete de Inserção Profissional, sendo necessário dotar este gabinete de 

mais dois técnicos, sob pena de se perder a verba proveniente do Centro de Emprego.  

Por outro lado, fora ainda informada que esta trabalhadora fora destacada pelo 

anterior executivo e actualmente estaria ocupada cerca de 3 dias por semana na CPCJ 

de Leiria, o que significa não era muito necessária, na referida Junta de Freguesia. 

Acrescentou ainda que outra das razões subjacentes a esta decisão se refere ao facto 

de não se poder privilegiar uma freguesia em detrimento das restantes vinte oito 

freguesias. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno disse que estava completamente 

contra esta decisão por duas razões. Quando, no passado, esta técnica fora 

disponibilizada para a Junta de Freguesia foi no pressuposto – sabendo-se que a 

maioria das situações de instabilidade social se verificava nas freguesias de Leiria e 

Marrazes – de, com o apoio da Câmara Municipal, dotar as freguesias com alguém com 

formação nesta área, pois as freguesias tinham uma proximidade com a população 

muito significativa que os serviços do Município não tinham. 

Mais referiu que a resposta da Senhora Vereadora Lurdes Machado  fora 

elucidativa porque, em seu entender, deveria ter havido uma conversa prévia com a 

Junta de Freguesia – não se tirava uma pessoa alocada legalmente através da 

delegação de competências numa Junta de Freguesia sem que o executivo dessa 

mesma Junta soubesse da decisão –, pois era assim que se faziam bons 

relacionamentos entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Certamente existiriam 

outras soluções internas para resolver a questão do GIP sem recorrer obrigatoriamente 

a esta pessoa. 

Por fim, a Senhora Vereadora Isabel Damasceno  afirmou que, para ela, do 

ponto de vista de filosofia e de estratégia, era errado retirar esta componente importante 

para quem tinha tantas preocupações sociais, situação mais sensível ainda por não ter 

havido uma conversa prévia com a Junta de Freguesia sobre a decisão. 

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  comentou não concordar com a 

maneira como foi tratada esta questão, porque deveria ter-se falado com a Junta de 

Freguesia sobre a decisão que se pretendia tomar. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães afirmou ainda não ter ficado satisfeita 

com a justificação que foi dada e acrescentou que a questão do técnico é uma falsa 

questão, uma vez que a técnica para integrar o GIP, já estava escolhida, e que 

inclusivamente já tinha recebido formação. Trata-se de uma socióloga técnica do 

município. 

Acrescentou também que o espaço já estava reservado no Centro associativo e 

que lhe parecia que instalado no Mercado Santana desvirtuaria a filosofia de ocupação 

que existe para aquele espaço. 
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A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  disse ainda que da informação 

prestada pela Senhora Vereadora Lurdes Machado  concluiu que a Junta de Freguesia 

não tinha sido auscultada, atitude com a qual não pode naturalmente estar de acordo. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  retorquiu que, de acordo com o 

processo do GIP, este deveria ser instalado até ao final do ano e foi de opinião que, 

apesar de a socióloga ter recebido formação para esse efeito. Era imposição do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, a existência de outros colaboradores. Assim, a 

Vereadora Lurdes Machado considerou importante afectar ai GIP uma Assistente 

Social, de forma a complementar o trabalho a realizar pela Socióloga.  

*** 

A Câmara, depois de apreciar o assunto, deliberou por maioria,  com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Luciano Almeida, Isabel 

Gonçalves, Neusa Magalhães e José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata 

concordar com o teor daquele despacho, e, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

fazer cessar a forma de apoio a que o mesmo se refere. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��   D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 

Rectificação do nome de bolseiro de São Filipe para  o ano lectivo 2009/2010. 

Ratificação de despacho    

DLB N.º 1815/09  | Em ofício datado de 25 de Setembro de 2008, o Município de São 

Filipe indigitou para beneficiarem das bolsas atribuídas por esta Câmara, os estudantes 

Evandro Mendes Gomes, Elson Guilherme Lopes Correia, Manuel Mendes da Graça 

Gonçalves e Flávia Maria Pina Cardoso Cabral. 

O facto de, naquele ano, não ter sido possível os alunos ingressarem no ensino 

superior no Instituto Politécnico de Leiria, por questões de ordem burocrática levantadas 

pela Direcção-Geral de Formação e Qualificação de Quadros adstrita ao Ministério da 

Educação de Cabo Verde, tais bolsas foram suspensas durante o ano lectivo de 

2008/2009, tendo a Câmara, na sua reunião ordinária de 4 de Agosto de 2009, atribuído 

as bolsas aos mesmos alunos, para o ano lectivo 2009/2010. 

Contudo, ao proceder-se à tramitação processual inerente às bolsas, foi 

detectado que um dos nomes não estava correcto, o aluno tem o nome de Samoel 

Mendes da Graça Gonçalves e não Manuel Mendes da Graça Gonçalves, pelo que se 

torna necessário proceder-se à rectificação do mesmo. 
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Face aos compromissos de carácter inadiável que este aluno tinha para 

satisfazer com o Instituto Politécnico de Leiria, designadamente o pagamento das 

propinas, alojamento e alimentação, o Senhor Presidente, por seu despacho de 9 de 

Novembro de 2009, autorizou os Serviços de Contabilidade a darem andamento ao 

respectivo processo para a atribuição da bolsa ao aluno Samoel Mendes da Graça 

Gonçalves. 

A Câmara, após analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente datado de 9 de Novembro e concordar com 

a rectificação do nome do aluno Samoel Mendes da Graça Gonçalves. 

 A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

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

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

Desenvolvimento 

6.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1816/09  | No seguimento dos processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que as publicidades permanecem afixadas sem o licenciamento prévio por este 

Município.  

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º 

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o quadro seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Int. 09/2333 B – Center – Produtos de 
Jardim, S A  

Uma sequência de letras 
luminosas com a inscrição 
“BAOBAB IDEIAS 
JARDIM” e de Um 
anúncio luminoso com a 
inscrição “O PARK 
OLHALVAS”, na fachada 
da sua área comercial 

Rua das Olhalvas, Edifício 
Olhalvas Parque, 
freguesia de Pousos  

Ent.08/11147 Comumspace, Lda Um painel publicitário de 
dimensões 8x3 m 

Rua das Comunidades 
Europeias, Leiria (junto à 
GALP) 

Ent.09/20114 Ana Catarina Ferreira 
Nunes Oliveira 

Um painel publicitário 
iluminado, biface 

Estrada Nacional 1, Rua 
Nova, 4 F, freguesia de 
Boavista 

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

manifestar a intenção de ordenar as remoções da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do 
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Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não 

se encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo 20.º. 

 Mais deliberou  notificar os requerentes do teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1817/09  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessas deliberações 

para exercer o direito de audição, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

 Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2, alínea a), 3, 4 e 

5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da deliberação 

anterior: 

Registo Entidade 
responsá
vel 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da 
Publicidade 

Observ. 

Ent.06/194
3 

Sarafauto-
Aluguer, 
Comércio 
e 
Reparação 
Automóvel
, Lda. 

2009/07/0
7 

2009/06/0
5 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
luminoso na 
fachada do 
estabeleciment
o 

Urbanização 
da Qt. Do 
Gordalina, 
Lt.2 Leiria-
Gare-
Marrazes 

Foi comunicado 
a intenção de 
ordenar a 
remoção pelo 
ofício nº 12744, 
de 2009/07/27, o 
qual vem exercer 
direito de 
audição pela 
carta ENT. 
18805/09. As 
alegações 
invocadas em 
nada alteram o 
sentido da 
decisão. 
O anúncio 
mantém-se 
afixado. 

Ent.01/236
89 

Rolia-
Rolamento
s, Peças e 
Acessórios 
para a 
Indústria,L
da 

2009/02/1
7 

2009/09/0
8 (Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
luminoso 
prependicular 
biface 

Quinta do 
Gordalina, 
Lt.2 Leiria-
Gare-
Marrazes 

Foi comunicada 
a intenção de 
ordenar a 
remoção pelo 
ofício nº 4005, de 
02/03/2009. O 
requerente 
solicitou a 
revisão do 
processo pela 
ENT.5589/09 e, 
face a novo 
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parecer técnico o 
anúncio luminoso 
monoface foi 
deferido, tendo 
sido mantido o 
indeferimento do 
anúncio luminoso 
biface, o qual se 
mantém afixado. 

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

remoção das publicidades e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores 

deliberações, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento.  

 O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1818/09  | Foi o presente processo submetido à reunião de Câmara para ser 

deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada sem o 

licenciamento. No entanto, o mesmo não seguiu os procedimentos previstos no 

Regulamento Municipal de Publicidade, conforme motivo abaixo indicados. 

Assim, propôs-se que a Câmara alterasse a sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, por força do disposto no artigo 112.º, n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo, considerando extintos o processo abaixo indicado: 

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

extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de remoção 

se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1819/09  | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

propôs-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Registo Entidade Responsável Deliberação da 
intenção de 
Remoção (Data) 

Observ.  

Ent.03/27779 Medilena – Sociedade de 
Mediação Imobiliária, S A 
. 

2009/05/26 Foi feito novo pedido de licenciamento 
da publicidade, tendo sido deferido, pago 
pela guia de recebimento nº 15556, em 
02/09/2009 e, emitido o alvará de 
publicidade nº 89/09. 
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Proc. 
Ent.  

Entidades Guias de 
Recebiment
o 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 
06/6827 

Banco 
Comercial 
Português, S.A. 

13082/09 180,27 
 

O requerente retirou a publicidade, conforme 
informação da Fiscalização de 2009/09/23. 

Ent. 
02/9885 

Maria 
Bernardete 
Mendonça 
Barreira 

32620/05 544,20 A requerente retirou a publicidade, conforme 
informação da Fiscalização de 2009/09/22.  

Ent. 
05/6732 

Megamilénio-
Comércio de 
Electrodoméstic
os, Lda. 

35095/05 166,99 O requerente retirou a publicidade, conforme 
informação da Fiscalização de 2009/09/25. 

Ent. 
07/18211 

Jotas Equipar-
Equipamentos 
de Escritório, 
Lda. 

30910/07 291,25 O requerente retirou a publicidade, conforme 
informação da Fiscalização de 2009/09/25. 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Trans ferência do lugar do terrado 

n.º 224 para o lugar n.º 228 (ENT.09/11012) 

DLB N.º 1820/09  | Presente o requerimento de ILDA DA SILVA NOVO, residente na 

Rua Senhor dos Aflitos, 740, Sandim, Vila Nova de Gaia, a solicitar a transferência 

(troca) do lugar cativo de terrado n.º 224 para o lugar cativo de terrado n.º 228, no 

Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, Calçado e outros, que se encontra 

vago.  

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

direito de ocupação do lugar cativos n.º 228, a Ilda da Silva Novo, deixando vago o 

lugar n.º 224, uma vez que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido Mercado, publicitada 

pelo Edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Escala de turnos de farmácias para o ano de 2010. Ratificação de despacho 

(ENT.09/23163) 

DLB N.º 1821/09  | Presente o ofício do Conselho Directivo da Administração Regional 

de Saúde do Centro, IP., a solicitar parecer sobre a proposta das escalas de turnos para 
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o ano de 2010 das farmácias localizadas neste concelho, em cumprimento do disposto 

no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 582/07, de 4 de Maio, do qual consta o despacho 

de deferimento de 2009/10/21, do Senhor Vice-Presidente, no impedimento da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal, a concordar com as escalas de turnos de farmácias 

propostas. 

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

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 2009/10/21, a emitir 

parecer favorável às escalas de turno de serviço das farmácias localizadas neste 

concelho para o ano de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Parques e Espaços Verdes 

6.2.1. Gestão de combustíveis. Anulação de facturas . Rectificação da deliberação 

n.º 1059/09, de 23 de Junho 

DLB N.º 1822/09  | Na deliberação n.º 1059/09, da reunião de 23 de Junho, os números 

das facturas a anular estavam incorrectas. 

Assim, onde se lê: « 100204/2008» deverá ler-se:  «6057/2009» e onde se lê: 

«100202/2008» deverá ler-se:  «29694/2008». 

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

a deliberação n.º 1059/09, datada de 23 de Junho, referente à anulação dos 

documentos de recebimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.   

 

6.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 

6.3.1. Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira «Pai alvo», em Colmeias, 

explorada por Corbário – Minerais Industriais, SA 

DLB N.º 1823/09  | Retirado. 

 

 

Ponto sete 
��������  D i v i s ã o  d a  A c ç ã o  E d u c a t i v a  M u n i c i p a l  

 
7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

7.1.1. Acção social escolar. Definição de escalões do pré-escolar e 1.º ciclo 

DLB N.º 1824/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta relativa à 

atribuição de escalões – Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano lectivo 

2009/2010. 
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Os procedimentos e metodologias aplicados para a definição dos escalões 

foram apresentados e aprovados, por unanimidade, em reunião de Câmara de 23 de 

Junho de 2009. Dando cumprimento ao deliberado, procedeu-se à análise das 

candidaturas com o objectivo de se obter a caracterização sócio-económica das 

famílias, tendo em vista o apuramento da situação efectiva de carência. 

Nos quadros seguintes, apresenta-se o resultado da análise das referidas 

candidaturas: 

Escalões Agrupamento de Escolas Jardim-de-Infância 

N. º 
Cand. 

A B Exc. 

Agodim 2 - 1 1 

Barracão 3 1 2 - 

Bidoeira de Baixo 11 1 5 5 

Bidoeira de Cima 58 7 6 12 

Boavista 14 1 9 4 

Bouça 6 2 3 1 

Colmeias 16 1 10 5 

Mata dos Milagres 4 2 2 - 

Memória 3 1 2 - 

Milagres 3 1 2 - 

Colmeias 

 Total 87 17 42 28 

Barosa 8 3 4 1 

Capuchos 29 8 18 3 

Guimarota 1 - 1 - 

D. Dinis 

 Total 38 11 23 4 

A-do-Barbas 13 1 4 8 

A-dos-Pretos 23 1 4 18 

Arnal 11 3 6 2 

Cavalinhos 21 1 9 11 

Costas 10 - 3 7 

Maceirinha 18 5 7 6 

Maceira Lis 9 5 1 3 

Pocariça 13 - 7 6 

Porto do Carro 9 3 2 4 

Maceira 

 Total 127 19 43 65 

Bajouca 9 2 4 3 

Carreira 5 3 1 1 

Rainha Santa Isabel 

Casal Novo 2 1 1 - 
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Coimbrão 5 2 1 2 

Ervideira 4 - 2 2 

Lameira 1 - - 1 

Moita da Roda 1 1 - - 

Monte Real 6 2 2 2 

Monte Redondo 1 - 1 - 

Outeiro da Fonte 12 2 9 1 

Pedrogão - - - - 

Riba D’Aves 8 3 2 3 

Ruivaqueira 2 2 - - 

Souto da Carpalhosa 9 1 6 2 

Vale da Pedra 10 4 6 - 

 Total 75 23 35 17 

Loureira 19 3 7 9 

Magueigia 5 1 4 - 

St.ª Catarina da Serra 9 1 6 2 

St.ª Catarina da Serra - Pinheiria 9 1 6 2 

Vale Sumo e Olivais 19 3 10 6 

Jardins da Serra 

 Total 61 9 33 19 

Caldelas 4 3 1 - 

Caranguejeira 9 3 5 - 

Palmeiria 8 4 4 - 

Santa Eufémia 21 12 5 4 

Souto do Meio 8 1 6 1 

Caranguejeira 

Total 49 23 21 5 

Azoia 30 7 16 7 

Barreira 20 7 7 6 

Cortes 18 3 8 7 

Cruz d`Areia 40 10 15 15 

Parceiros 33 2 11 20 

Pernelhas 30 4 13 13 

Reixida 9 1 4 4 

Telheiro 26 2 12 12 

José Saraiva 

Total 206 36 86 84 

Amor 14 2 8 4 

Bairro das Almuínhas 30 10 7 13 

Barreiros 10 3 4 3 

Coucinheira 14 1 6 7 

Gândara dos Olivais 46 14 18 14 

Janardo 20 3 8 9 

Marrazes 

Marrazes 1 30 10 11 9 
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Marrazes 2 25 6 11 8 

Marinheiros 39 6 13 20 

Pinheiros 36 7 13 16 

Regueira de Pontes 35 7 17 11 

Outeiros da Gândara 37 8 15 14 

Total 336 77 131 128 

Andrinos 17 7 6 4 

Pousos 14 4 8 2 

Soutocico 9 1 4 4 

Vidigal 11 2 2 7 

Campo Amarelo 13 2 4 7 

Dr. Correia Mateus 

Total 64 16 24 24 

1.º Ciclo do Ensino Básico (ano lectivo 2009/2010) 

Escalões Agrupamento de 

Escolas 

Escolas EB1 

N. º 

Cand. 

A B Exc. 

Agodim 10 1 3 6 

Alcaidaria 8 2 1 5 

Barracão 7 4 3 - 

Bidoeira de Cima 43 11 19 13 

Boa Vista 7 2 1 4 

Bouça 12 3 8 1 

Casal da Quinta 9 3 3 3 

Colmeias 37 14 14 9 

Figueiras Centro 4 2 2 - 

Figueiras Nova 3 1 2 - 

Machados 20 5 12 3 

Mata dos Milagres 8 1 5 2 

Memória 9 4 5 - 

Milagres 7 3 3 1 

Raposeira 17 7 8 2 

Colmeias 

 Total 201 63 89 49 

Amarela 50 26 19 5 

Arrabalde 36 15 17 4 

Barosa 17 6 8 3 

Branca 29 15 12 2 

Guimarota 15 6 5 4 

Capuchos 15 8 5 2 

D. Dinis 

 Total 162 76 66 20 
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A-do-Barbas 11 6 3 2 

A-dos-Pretos 7 6 1 - 

Arnal / Maceira n.º 1 4 1 3 - 

Cavalinhos  5 2 2 1 

Costas 6 1 5 - 

Maceirinha 9 5 3 1 

Maceira n.º 2 15 10 4 1 

Pocariça 8 3 3 2 

Porto do Carro 4 - 3 1 

Maceira 

 Total 69 34 27 8 

Bajouca 21 10 8 3 

Carreira n.º1 22 7 7 8 

Carvide 22 8 8 6 

Chã da Laranjeira 10 6 3 1 

Coimbrão 19 10 4 5 

Ervideira 3 - 1 2 

Lameira 15 7 6 2 

Lavegadas 13 10 3 - 

Moinhos de Carvide 4 2 1 1 

Moita da Roda 14 6 6 2 

Monte Real 30 10 11 9 

Monte Redondo 41 15 17 9 

Ortigosa 21 15 5 1 

Outeiro da Fonte 18 5 9 4 

Pedrogão 9 6 1 2 

Serra Porto do Urso 6 4 1 1 

Sismaria 18 8 8 2 

Souto da Carpalhosa 25 11 9 5 

Vale da Bajouca 19 3 6 10 

Vale da Pedra 10 4 5 1 

Várzeas 13 1 7 5 

Rainha Santa Isabel 

 Total 353 148 126 79 

Chainça 9 4 5 - 

Loureira 22 3 14 5 

Vale Sumo 13 3 8 2 

St.ª Catarina da Serra 38 12 23 3 

Jardins da Serra 

 Total 82 22 50 10 
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Caldelas 16 9 6 1 

Caranguejeira 19 8 9 2 

Caxieira 8 5 2 1 

Palmeiria 8 5 3 - 

Quintas do Sirol 21 13 6 2 

Souto de Baixo 1 - 1 - 

Souto de Cima 14 4 9 1 

Caranguejeira 

Total 87 44 36 7 

Andreus 16 5 10 1 

Azoia 31 13 9 9 

Cortes 21 7 8 6 

Cruz d’ Areia 60 33 15 12 

Marvila 16 5 7 4 

Parceiros 39 8 18 13 

Pernelhas 21 9 8 4 

Reixida 23 11 10 2 

Telheiro 19 2 13 4 

Vale do Horto 19 7 7 5 

José Saraiva 

Total 265 100 105 60 

Amor 12 4 4 4 

Barreiros 19 5 11 3 

Casal dos Claros 15 5 6 4 

Casal Novo 9 1 4 4 

Chãs 14 4 7 3 

Coucinheira 3 1 - 2 

Gândara dos Olivais 34 12 16 6 

Marinheiros 50 18 21 11 

Marrazes 61 23 22 16 

Pinheiros 25 10 13 2 

Quinta da Alçada 71 35 27 9 

Regueira de Pontes 15 7 5 3 

Sismaria da Gândara 38 23 12 3 

Marrazes 

Total 366 148 148 70 

Andrinos 18 6 6 6 

Arrabal 9 - 6 3 

Courelas 27 13 9 5 

Estrada Nacional 7 4 3 - 

Martinela 5 1 3 1 

Paulo VI 29 16 3 10 

Touria 10 - 8 2 

Várzea 8 5 2 1 

Dr. Correia Mateus 

Vidigal 11 4 2 5 



2107 (91)  
 

 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2009.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

Total 124 49 42 33 

Apresenta-se quadro resumo relativamente ao presente ano lectivo: 

Pré-Escolar (ano lectivo 2009/2010) 

 2009/2010 

Total Alunos Inscritos 2098 

Candidaturas 1043 

Escalão A 231 

Escalão B 438 

Excluídos 374 

1.º Ciclo do Ensino Básico (ano lectivo 2009/2010) 

 2008/2009 2009/2010 

Candidaturas 1823 1709 

Escalão A 804 684 

Escalão B 837 689 

Excluídos 190 336 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e os respectivos processos e 

atendendo ao Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, conjugado com o disposto 

na alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e alínea d) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

concordar com a informação apresentada e, no âmbito da Acção Social Escolar, 

autorizar o processo de actualização das listas referentes à atribuição de escalões a 

alunos carenciados, em função da evolução sócio-familiar.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Agrupamento de escolas e jardins da serra. A poio ao serviço de refeições  

DLB N.º 1825/09 | Retirado. 

 

7.1.3. Cedência de espaços da comunidade. Acordo de  colaboração 

DLB N.º 1826/09 |  Retirado. 

 

7.1.4. Aldeia de Natal 2009. Programação e orçament o 

DLB N.º 1827/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta do 

seguinte teor:  

 ALDEIA DE NATAL 2009 | 28 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE  2009 

O Município de Leiria está a promover a nona edição da Aldeia de Natal, a 

realizar entre 28 de Novembro e 22 de Dezembro, na zona compreendida entre o 

Jardim Luís de Camões e o Largo 5 de Outubro. 
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Este projecto teve início em 2000, na Praça Rodrigues Lobo, como espaço 

lúdico para ocupação das crianças enquanto esperavam pelo Comboio de Natal, 

funcionando numa única tenda. Com o passar dos anos, e com a cada vez maior 

adesão da população, a «aldeia» foi crescendo com espaços individualizados, as casas 

temáticas, e ao longo das últimas edições tem tido sempre inovações. A partir de 2003, 

a Aldeia de Natal passou a ocupar o Jardim Luís de Camões e o Largo 5 de Outubro, 

mantendo-se a estação do comboio na Praça Rodrigues Lobo. 

Esta aldeia é um espaço alternativo de socialização que tem subjacente o 

conceito de ludoteca, proporcionando aos mais novos oportunidades de escolher, 

manusear e dialogar com brinquedos, materiais e equipamentos diversificados; 

participar, de forma livre e de acordo com as suas preferências, em actividades lúdico-

pedagógicas variadas; usufruir de actividades artísticas, culturais e desportivas; brincar 

e interagir com os seus pais, familiares e outras crianças; desenvolver uma perspectiva 

colectiva em detrimento da perspectiva individualista dominante, bem como levar os 

pais a (re)descobrir o prazer de fazer coisas em conjunto. 

Para além destas transformações conceptuais, foram também ocorrendo no 

decurso do tempo alterações orgânicas e metodológicas, nomeadamente com a adesão 

em regime de parceria de outras entidades, entre as quais a Agência para a Promoção 

e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a ACILIS 

– Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós. 

 Subjacente a todo este projecto está o conceito de ‘Cidade Educadora’, de 

acordo com o qual a urbe deve ser encarada como um espaço formativo convivencial, 

de acesso à cultura e ao conhecimento, mobilizando para tal os diversos agentes locais 

(entidades públicas, associativismo, empresas, etc.), com vista à convergência 

intencional de sinergias locais e a uma verdadeira afirmação do conceito de cidadania. 

 Na edição deste ano e no plano conceptual, pretende-se mais uma vez 

introduzir elementos inovadores. Os destaques vão para a Praça da Lapónia – pista de 

gelo, a Casa do Pai Natal, a Oficina do Pai Natal, a Casa das Estrelas, o Forno da 

Aldeia, os Sabores de Natal e Loja da Aldeia, para além de inúmeras actividades 

pontuais. 

 No plano orgânico, a Aldeia de Natal 2009 volta a ser um projecto em 

parceria envolvendo essencialmente o Município, a Agência para a Promoção e 

Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a ACILIS – 

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós. 

I. FINALIDADES 

— Criar condições às crianças, jovens e respectivas famílias para uma fruição dos 

tempos livres sadia, activa e de forte sentido humanista na quadra e férias de Natal; 

— Fomentar o envolvimento da comunidade local em torno de um projecto comum, 

mediante o estabelecimento de parcerias; 
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— Promover a dinamização do centro da Cidade na época de Natal. 

II. DESTINATÁRIOS 

Este projecto destina-se à população em geral, embora vocacionado especialmente 

para crianças e jovens, bem como os seus familiares. Não tendo abdicado do conceito 

de Ludoteca, definiu-se a participação dos destinatários segundo três modalidades 

distintas: 

1) Grupos organizados: estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º CEB, 

instituições de solidariedade e tempos livres; 

2) Participantes individuais; 

3) Participação especial: Pediatria do Hospital de Santo André. 

III. FUNCIONAMENTO 

Calendário: de 28 de Novembro a 22 de Dezembro de 2009 

— Inauguração: 28 de Novembro de 2009, pelas 16 horas 

— Festa de Encerramento: 20 de Dezembro de 2009 

Horário geral: 

— Dias úteis: 10h00 às 18h00 

— Fins-de-semana: 10h00 às 19h00 

IV. CONTEÚDOS E ACTIVIDADES - COMPONENTES DO PROJECTO 

O projecto é composto por várias componentes, como se pode ver no quadro abaixo.  

Componente Descrição síntese Local 

Praça da Lapónia - Pista de Gelo 
 Expressão motora – patinagem 

Largo 5 de Outubro 

Espaços temáticos nos quais são trabalhadas várias 
áreas do conhecimento e de actividade, na vertente 
lúdico-pedagógica, tais como: expressão motora, 
expressão dramática/caracterização, expressão 
plástica, expressão musical, leitura, ciências, novas 
tecnologias, preservação do ambiente, etc. 

Jardim Luís de 
Camões 
Largo 5 de Outubro 

Espaço da Solidariedade 
Espaço de divulgação e promoção da actividade das 
instituições de solidariedade social do concelho. 

Jardim Luís de 
Camões 

Estação da Aldeia de Natal - Comboio de Natal Passeio 
pela cidade, no Comboio de Natal. 

Largo 5 de Outubro 

Animação 
Permanente 

Trenó do Pai Natal - Passeio a bordo do Trenó do Pai 
Natal, pelo recinto da Aldeia de Natal 

Recinto da Aldeia de 
Natal 

Praça dos Reis Magos  
Actividades pontuais de animação: Dia da Dança, Dia 
da Música, actuação de coros, espectáculos, 
demonstrações de modalidades desportivas. 

Jardim Luís de 
Camões 
 

Feira de artesanato Urbano e Reciclado  
 

Largo 5 de Outubro 
 

Animação 
pontual  
 
 

Outros 
Animação de rua, provas de orientação, ateliês, 
animação do conto, entre outras. 

Recinto da Aldeia de 
Natal 

V. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE APOIOS                                                                                                                              

Descrição Valor - € 

 Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós  

79.820,00 

ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 20.000,00 
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Atribuição de apoios a entidades parceiras (Instituições de Solidariedade Social, 
escolas, entre outras) 

2.500,00 

Dado que as entidades parceiras referidas não têm capacidade financeira de por 

si sós fazerem face às despesas inerentes às actividades que se propõem realizar e 

atento o reconhecido interesse municipal desta iniciativa e das actividades específicas 

que irão desenvolver, o Município deve apoiar financeiramente as entidades parceiras 

tendo como limites máximos os valores constantes do Quadro previsional precedente. 

À semelhança dos anos anteriores, o projecto deverá contar com o apoio de 

vários patrocinadores, ao abrigo da Lei do Mecenato, assunto que será oportunamente 

apresentado à apreciação e decisão da Câmara Municipal. 

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

as finalidades, os conteúdos e as actividades componentes do projecto Aldeia de Natal 

2009, assegurar em parceria a sua organização e concretização e, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

atribuir as seguintes comparticipações financeiras e autorizar o seu pagamento às 

entidades parceiras do projecto: 

— à Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós o valor das despesas, até ao montante máximo de 

€79.820,00, devendo ser paga a fatia de €65.000,00 até 20 de Novembro de 2009 e 

a restante (€14.820,00) após informação da Divisão da Acção Educativa; 

— à ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós o 

montante de €20.000,00; 

— às outras entidades parceiras, apoios até ao montante máximo de €2.500,00, 

devendo ainda ser presentes à Câmara para decisão. Nestes casos os pagamentos 

processar-se-ão após informação da Divisão da Acção Educativa. 

Os valores implicados nestas despesas estão enquadrados nas rubricas 

orçamentais 2009-A-296 e 2009-A-300. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Jardins-de-infância. Verba de arranque para funcionamento de actividades 

DLB N.º 1828/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a proposta do 

seguinte teor: 

Atentos o Despacho Conjunto n.º 268/97, de 21 de Agosto, que define os 

requisitos pedagógicos do equipamento e material didáctico-pedagógico para 

apetrechamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, a Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, referiu-se o seguinte: 

I - JARDINS-DE-INFÂNCIA – Verba de arranque para a criação de novos lugares e para 

implementação das Actividades de Animação Sócio-Educativa (prolongamento de 

horário).  
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� Considerando que a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a garantir a 

expansão da rede pública da Educação Pré-Escolar, com a criação progressiva de 

novos lugares de Jardim-de-infância, bem como a implementação das Actividades de 

Animação Sócio Educativa; 

� Considerando que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 147/09/07, de 11 de 

Junho, é da competência da coordenação pedagógica (Agrupamentos de Escola), 

salvaguardar o bom funcionamento das actividades que se desenvolvem em contexto 

pré-escolar; 

� Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/08, de 22 de Abril, os 

Agrupamentos de Escola são os órgãos de gestão dos referidos estabelecimentos; 

� Considerando a necessidade de apetrechar os espaços onde decorrem as 

actividades curriculares e animação sócio-educativa; 

� Considerando que o equipamento constitui um meio de intervenção indirecta 

do educador de infância na sua acção pedagógica e didáctica e que o mesmo deverá 

satisfazer um conjunto de requisitos de qualidade: estética, adequação ao nível etário, 

resistência, normas de segurança, multiplicidade de utilizações, entre outros; 

� Considerando que as orientações curriculares para a educação pré-escolar 

(OCEPE) contemplam as áreas de conteúdo, formação pessoal e social, expressão e 

comunicação, domínios da linguagem e abordagem da escrita, matemática e 

conhecimento do mundo; 

� Considerando que todo o material deve ter a marca de qualidade EU; 

� Considerando que o estudo conjunto com os parceiros educativos, para a 

aquisição dos materiais em apreço, se refere a €2.250,00 (criação de novo lugar) e a 

€1.250,00 (implementação da animação sócio educativa). 

  Propôs-se a atribuição de: 

1. Uma verba de arranque para funcionamento nos novos lugares de Jardim-de-

infância que venham a ser criados, no valor de €2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta 

euros), a transferir para o seu órgão de gestão; 

2. Uma verba de arranque para implementação das actividades e Animação 

Sócio Educativa no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), a transferir 

para o seu órgão de gestão; 

II - CRIAÇÃO DO NOVO LUGAR NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE MONTE REAL E IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO SÓCIO -EDUCATIVA NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTA 

EUFÉMIA: 

Considerando o elevado número de crianças em idade pré-escolar, em lista de 

espera; 

Considerando a necessidade de responder às famílias, no garante do 

alargamento da rede pública deste segmento de ensino foi criado o 2.º lugar do JI de 

Monte Real. 
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Considerando a necessidade sentida por parte dos pais e encarregados e 

educação das crianças que frequentam o Jardim-de-Infância de Santa Eufémia de este 

estabelecimento vir a proporcionar o alargamento de horário até às 19 horas, dando 

assim lugar à implementação das actividades de animação sócio-educativa. 

  Propôs-se a atribuição de: 

1. Uma verba de arranque para funcionamento do novo lugar do Jardim-de-

infância que de Monte Real, a transferir para o Agrupamento de Escola Rainha Santa 

Isabel, no valor de €2.250,00; 

2. Uma verba de arranque para implementação das actividades e Animação 

Sócio Educativa do Jardim-de-infância de Santa Eufémia, a transferir para o 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira, no valor de € 1.250,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea a) do n.º 1 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 acima transcrita, no sentido de atribuir uma 

verba no valor de €2.250,00, por cada lugar de Jardim-de-Infância a criar, bem como 

uma verba no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) para a 

implementação de Actividades de Animação Sócio Educativa, a transferir para os seus 

Órgãos de Gestão (Agrupamentos de Escola).  

Mais deliberou atribuir ao Agrupamento de Escolas de Rainha Santa Isabel a 

verba de €2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros) para criação do novo lugar) 

no Jardim-de-infância de Monte Real e atribuir ao Agrupamento de Escolas de 

Caranguejeira a verba no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para 

implementação das Actividades de Animação Sócio Educativa do Jardim de Infância de 

Santa Eufémia, que visam o apetrechamento dos espaços destinados ao 

desenvolvimento das actividades. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

n.º 4033/09, de 12 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Programa de actividades de enriquecimento cu rricular no 1.º CEB 

2009/2010. Adenda ao acordo de colaboração celebrad o com a Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1829/09 | Retirado. 

 

7.1.7. Programa de actividades de enriquecimento cu rricular no 1.º CEB para o 

ano lectivo 2009/2010. Leirisport, EM 

DLB N.º 1830/09 | Retirado. 
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7.1.8. Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos bási co e secundário. 

Representantes do município no «Conselho Geral» 

DLB N.º 1831/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a proposta do 

seguinte teor: 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, aprovou o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário. 

Considerando que: 

1- De acordo com o número 2 do referido diploma, são órgãos de direcção, 

administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas o 

conselho geral, o director, o conselho pedagógico e o conselho administrativo; 

2- O conselho geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da actividade da escola que assegura a participação e 

representação da comunidade educativa (pessoal docente e não docente, pais e 

encarregados de educação, alunos, Município e comunidade local: instituições, 

organizações e actividades de carácter económico, social, cultural e científico); 

3- Os representantes do Município são designados pela Câmara Municipal, 

podendo esta delegar tal competência nas juntas de freguesia (n.º 3 do artigo 14.º do 

citado diploma); 

4- Por deliberações camarárias de 2008/06/11 e 2009/06/23 foram indicados os 

representantes do Município nos vários Conselhos; 

5- Com o termo do mandato autárquico também os representantes indicados pelo 

Município cessaram funções; 

Assim, de acordo com o estabelecido em cada agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada, nos termos do respectivo regulamento interno, propôs-se que a 

representação do Município no Conselho Geral fosse assegurada conforme se indica: 

 
REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO - CONSELHO GERAL 
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AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REPRESENTANTES 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS (3) - Vereador António Carlos Batista Martinho Gomes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Leiria 
- Presidente da Junta de Freguesia de Barosa 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CARANGUEJEIRA (3) 

- Vereador Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eufémia 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 
(3) 

- Vereador Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Colmeias 
- Presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA 
(2) 

- Vereador José Manuel Seabra Benzinho da Silva 
- Presidente da Junta de Freguesia da Maceira 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES 
(2) 

- Vereadora Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 
- Presidente da Junta de Freguesia de Marrazes 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA 
MATEUS (3) 

- Vereador Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Pousos 
- Presidente da Junta de Freguesia de Arrabal 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS DA 
SERRA (3) 

- Vereador Lino Dias Pereira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina Serra 
- Presidente da Junta de Freguesia de Chaínça 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA 
(3) 

- Vereadora Blandina Oliveira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Barreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA 
ISABEL – CARREIRA (3) 

- Vereador Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Carreira 
- Presidente da Junta de Freguesia de Souto da 
Carpalhosa 

 

ESCOLAS NÃO AGRUPADAS REPRESENTANTES 

ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO 
RODRIGUES LOBO (2) 

- Vereadora Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
- Presidente da Junta de Freguesia de Azoia 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA 
(3) 

- Vereador Luciano Santos Rodrigues de Almeida 
- Presidente da Junta de Freguesia de Cortes 
- Presidente da Junta de Freguesia de Monte Real 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 
VIEIRA (2) 

- Vereadora Maria de Lurdes Botelho Machado 
- Presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas 

do n.º 3 do artigo 14.º, e do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2, ambas do artigo 60.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, deliberou por  unanimidade concordar com a 

proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.9. Abertura de dois concursos públicos para adj udicação de transportes 

escolares 2009/2010. Ratificação  

DLB N.º 1832/09 | Retirado. 

 

7.1.10. Plano de contingência da gripe A (H1N1). Re forço de verba a atribuir aos 

agrupamentos de escolas 

DLB N.º 1833/09 | Retirado. 

 

7.1.11. Protocolo de delegações de competências 

DLB N.º 1834/09 | Em 19 de Fevereiro de 2002 foi proposto às Juntas de Freguesia 

apoio no sentido de, localmente, encontrarem mecanismos de intervenção ao nível da 

conservação do parque escolar. Caminhou-se, então, para elaboração de protocolos de 
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delegação de competências com as Juntas de Freguesia, cujo objecto consiste 

essencialmente na reparação e arranjos diversos nos Jardins-de-infância e Escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico. Considerando ainda que: 

— O protocolo de delegação de competências terminou com o mandato autárquico; 

— Os resultados da avaliação do protocolo, apontam para a necessidade de 

reformulação, ajuste e actualização; 

Propôs-se a seguinte Minuta de Protocolo de Delegação de Competências 

«Manutenção e Conservação de Escolas do Primeiro Ciclo Básico e Pré-Escolar» a 

seguir transcrita: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE ______________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Manutenção e conservação de Escolas do Primeiro Ciclo de Ensino Básico 

e Pré-Escolar. 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de 

Freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma 

mais rápida e eficaz, e com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação 

para as Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o 

instrumento que concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a rede escolar municipal é vasta e que necessita de 

constantes intervenções para manter o nível de qualidade e desempenho dos edifícios, 

que permitam à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal dar resposta a problemas de 

ordem vária cuja resolução se baseia na existência de infraestruturas escolares com 

padrões de qualidade actuais, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 

Municipal de Leiria, representada pelo Sr. Presidente da Câmara, e a Junta de 

Freguesia, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 

“Manutenção e conservação de Escolas do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e Pré-

Escolar”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Artigo 1.º 

Âmbito e duração do protocolo 

1 - O presente acordo define o regime a que ficam sujeitos os actos de competência da 

Câmara Municipal de Leiria, agora delegados na Junta de Freguesia. 

2 - O presente protocolo produzirá efeitos após a sua assinatura pela Câmara Municipal 

de Leiria e pela Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor durante o período de tempo 
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que ambos os signatários considerarem conveniente, tendo por limite máximo 1 ano (de 

Novembro de 2009 a Novembro de 2010). 

Artigo 2.º 

Actos delegados e montante anual a transferir no âm bito da delegação de 

competências, com enunciação dos critérios  

1 - A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia a competência para a 

realização dos seguintes actos necessários para a manutenção e conservação de 

escolas do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e Pré-Escolar: 

a) Pequenas obras de reparação e conservação dos edifícios; 

b) Limpeza, conservação e mudança de areia nos recintos escolares; 

c) Aquisição e fornecimento de combustível para aquecimento das salas de aulas. 

d) Reparação de equipamentos. 

2 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea a) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo I. 

3 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea c) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo II. 

4 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea d) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo III. 

5 - Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências são fixados nos 

Mapas Financeiros, constantes no Anexo IV. 

Artigo 3.º 

Novos equipamentos 

1 - A entrada em funcionamento de novos edifícios escolares determinará a sua 

integração no presente protocolo com a consequente transferência dos meios 

financeiros, a partir do trimestre imediato, calculados em função dos critérios 

estabelecidos. 

 2- A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a construção/execução dos novos 

equipamentos, por forma a que, quando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a 

sua integração no âmbito do presente protocolo, podendo rejeitar a aceitação de um 

novo equipamento, construído sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, 

se de uma forma tecnicamente fundamentada demonstrar ter o equipamento 

deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar financeiramente a sua manutenção 

e conservação. 

 3 - A Câmara Municipal de Leiria pode optar por não integrar no âmbito do protocolo 

determinados equipamentos, quando o interesse do Município assim o justifique. 
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Artigo 4.º 

Definição dos meios técnicos e materiais a transfer ir para as Freguesias 

1 - A Câmara Municipal de Leiria deve prestar, quando necessário, apoio técnico à 

Junta de Freguesia, estando esta, na execução das tarefas objecto do protocolo, 

obrigada a cumprir todas as orientações e normas técnicas constantes dos 

regulamentos e disposições legais. 

2 - Quando for economicamente vantajoso, a Junta de Freguesia poderá adquirir 

materiais aos armazéns municipais para cumprimento do presente protocolo, de acordo 

com as normas internas da Câmara Municipal de Leiria, sendo-lhe facturado o 

respectivo custo.  

3 - A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a fornecer os meios necessários, 

desde que solicitados atempadamente. 

Artigo 5.º 

Periodicidade das transferências 

O pagamento das verbas afectas ao presente protocolo será efectuado no prazo de 30 

dias, mediante apresentação dos comprovativos de despesa, até ao limite máximo 

previsto no Anexo IV. 

Artigo 6.º 

Regime de acompanhamento e controle da execução por  parte da Câmara 

Municipal de Leiria 

1 - A avaliação contínua e conjunta da execução do protocolo será feita através de 

reuniões periódicas entre os eleitos da Câmara Municipal de Leiria e da Junta de 

Freguesia e de reuniões com os técnicos de ambas as Autarquias, devendo dessas 

reuniões ficar registos documentais. 

2 - A Câmara Municipal de Leiria elabora um relatório anual de análise da execução dos 

protocolos de delegação de competências com base na informação prestada pelas 

Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais. O Relatório de Actividades anual deve 

incluir um ponto sobre competências delegadas nas Juntas de Freguesia. 

3 - Caso se verifique, após a avaliação anual do protocolo, insuficiência das verbas 

transferidas para a execução das competências delegadas, a Câmara Municipal de 

Leiria rectificará o Mapa Financeiro para o ano seguinte. 

Artigo 7.º 

Regime de denúncia e rescisão 

1 - O protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das partes, desde que seja 

devidamente fundamentado, sendo a denúncia obrigatoriamente comunicada à outra 

parte no prazo de dois meses. 

2 - Caso seja a Junta de Freguesia a denunciar, esta obriga-se a cumprir a execução do 

Protocolo até ao final do prazo de denúncia, a não ser que haja acordo. 
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Artigo 8.º 

Dúvidas e omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que 

se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 - Em caso de desacordo competirá à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal de Leiria, fixar a interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna. 

Artigo 9.º 

Outros acordos 

Para além do âmbito do protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais entre a 

Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos de 

competência da primeira que se considerem vantajosos serem praticados pela 

Segunda. Neste caso a Câmara Municipal de Leiria deve transferir para a Junta de 

Freguesia os meios logísticos, humanos ou financeiros necessários, a definir no acordo. 

Anexos 

Anexo I – Trabalhos que podem ser executados pelas Juntas de Freguesia nas Escolas 

CARPINTARIA  

— Substituição de vidros 

— Substituição/reparação de fechaduras 

— Substituição ferragens 

— Afinação de portas e janelas 

— Colocação/deslocação/fixação de quadros, placards, cabides, etc. 

— Outras pequenas intervenções 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

— Reparação ou Substituição de autoclismos 

— Desentupimento de esgotos 

— Substituição ou reparação de torneiras 

— Reparação das ligações de águas aos aparelhos 

— Colocação de tampos de sanitas 

— Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, 

de toalheiros, saboneteiras, dispensadores toalhetes e outros 

equipamentos similares 

— Fixação de louças sanitárias 

— Outras pequenas reparações 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA  

— Substituição de lâmpadas 

— Reparação/substituição de tomadas 

— Reparação/substituição de interruptores 

— Afinação de quadros eléctricos 
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— Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso a 

colocação de calhas se necessário 

— Outras pequenas reparações 

— Cobertura do edifício 

— Substituição de telhas partidas 

— Limpeza de telhados 

— Reparação de pequenas peças da estrutura (ripa, etc.) 

— Reparação e limpeza de algeroz e tubos de queda 

— Outras pequenas intervenções 

— Serralharia 

— Substituição ou reparação de fechaduras em portas metálicas 

— Reparação de portas, cancelas, portões, janelas e gradeamentos em 

ferro ou outro metal 

— Reparação e colocação de vedações em rede metálica 

— Outras pequenas reparações 

DIVERSOS 

— Limpeza de salamandras e chaminés 

— Limpeza e regularização dos pisos dos recreios 

— Pequenas reparações em muros e vedações 

— Pequenas reparações dos rebocos das paredes dos edifícios e pintura 

das zonas reparadas 

— Limpeza ou substituição das areias dos parques infantis 

— Pequenas reparações do mobiliário 

— Pequenas reparações e tratamento dos pisos das salas 

— Manutenção de bancos, bebedouros e equipamentos desportivo infantil, 

incluindo preparação e pintura dos equipamentos 

— Limpeza de valetas e sumidouros 

— Outras pequenas intervenções 

— Pequenas pinturas, tinta branca, salas, hall, etc.  

— Reparação de equipamentos eléctricos (ex. trituradoras, televisões, 

frigorífico, etc.) 

— Substituição de pilhas/baterias em alarmes e campainhas 

Anexo II – Características do combustível 

a) Lenha: 

Natureza: A madeira a adquirir pelas Juntas de Freguesia deve ser de Sobreiro, Azinho 

ou Oliveira 

Dimensões: As dimensões das peças individuais devem ter como valores máximos: 

— Comprimento: 30 centímetros 

— Espessura: 10 centímetros 
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Condições de humidade: A madeira deve estar em boas condições de secagem. 

b) Gás engarrafado, em garrafas de 13 kg ou 45 kg, conforme o sistema instalado. 

c) Gasóleo Colorido 

Anexo III - Equipamentos de aquecimento 

Reparação de equipamentos de aquecimento, até 600,00€ no caso de aquecimento 

central e até 300,00€ no caso se sistemas de aquecimento de ar condicionado, após 

vistoria e indicação dos técnicos da CML. 

Anexo IV – Mapa Financeiro  

Freguesia Verba 

Amor 15.075,00 € 

Arrabal 10.100,00 € 

Azoia 5.025,00 € 

Bajouca 5.500,00 € 

Barosa 5.300,00 € 

Barreira 14.900,00 € 

Bidoeira de Cima 4.950,00 € 

Boavista 4.950,00 € 

Caranguejeira 17.075,00 € 

Carreira 2.875,00 € 

Carvide 7.175,00 € 

Chaínça 3.800,00 € 

Coimbrão 4.875,00 € 

Colmeias 14.125,00 € 

Cortes 7.175,00 € 

Leiria 22.100,00 € 

Maceira 27.550,00 € 

Marrazes 28.650,00 € 

Memória 2.225,00 € 

Milagres 8.750,00 € 

Monte Real 7.150,00 € 

Monte Redondo 10.500,00 € 

Ortigosa 5.525,00 € 

Parceiros 7.300,00 € 

Pousos 20.520,00 € 

Regueira de Pontes 4.800,00 € 

Sta. Catarina Serra 15.075,00 € 

Sta. Eufémia 6.100,00 € 

Souto da Carpalhosa 13.975,00 € 

Total 303.120,00 € 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do artigo 19.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, do n.º 1, das alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 169/99,de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo, conferir 
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poderes ao Senhor Presidente para outorgar o(s) protocolos e remeter a dita proposta à 

Assembleia Municipal para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  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  

 
8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

8.1.1. Criação de loja e venda ao público de artigo s na Casa dos Pintores 

DLB N.º 1835/09  | Aberta ao público desde o passado dia 8 de Setembro, a Casa dos 

Pintores está situada entre a Rua Acácio de Paiva e a Rua Manuel António. É uma peça 

de arquitectura notável, que se revela de especial importância no conjunto edificado do 

Centro Histórico da cidade de Leiria, sendo relevante enquanto elemento patrimonial e 

representativo da imagem urbana, na memória colectiva dos Leirienses e vulgarmente 

designada «Casa dos Pintores», devido à grande quantidade de artistas que 

representaram a sua fachada.   

O projecto de reabilitação teve como principal objectivo converter o edifício, de 

modo a albergar um núcleo de trabalho especializado em arqueologia – a Oficina de 

Arqueologia do Município de Leiria, que integra um laboratório de Conservação e 

Restauro para materiais arqueológicos, o que potenciará melhores resultados técnicos e 

científicos e servirá de suporte às equipas multidisciplinares, envolvidas em trabalhos 

relacionados com o património cultural. Pretende-se ainda dar oportunidade ao público 

de participar activamente em algumas actividades quotidianas da arqueologia municipal 

e de percepcionar de forma prática e com recurso a novas tecnologias, um saber 

histórico que é património de fruição pública. 

Neste contexto, propôs-se a criação de um ponto de venda que comercialize os 

produtos devidamente autorizados pela Câmara Municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 2 e da alínea j) do n.º 1, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por  unanimidade  autorizar a abertura da loja Casa dos 

Pintores para venda de artigos já comercializados noutros locais de venda do município 

de cariz cultural. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Criação de loja e venda ao público de artigo s no Moinho do Papel 

DLB N.º 1836/09  | O Moinho do Papel situa-se na antiga Rua da Fábrica, actual Rua 

Roberto Ivens, na margem esquerda do Rio Lis, próximo do núcleo urbano da cidade e 

abriu ao público no passado dia 26 de Setembro. É um espaço museológico, ligado à 
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aprendizagem de artes e ofícios tradicionais relacionados com o papel e o cereal e 

resulta de um projecto de recuperação e reabilitação, levado a cabo por uma equipa 

multidisciplinar (desde o reconhecido Arquitecto Álvaro Siza Vieira aos técnicos do 

Município) com o objectivo de preservar a memória de artes e ofícios tradicionais 

inerentes a este património Sociocultural, nomeadamente a moagem do cereal (milho, 

trigo e centeio), o fabrico do azeite e a produção do papel. 

Através de diversas actividades, o Moinho do Papel dará a conhecer a todos os 

visitantes a sua história no decorrer dos tempos. Serão realizadas visitas guiadas, 

ateliers pedagógicos e workshops direccionados para diversos tipos de público. Estes 

serão dotados de uma forte componente pedagógica e possibilitarão, através de 

espaços próprios para os alunos em pequenos grupos, a aprendizagem das vivências 

relacionadas com a produtividade nas vertentes do papel e do cereal.  

Como complemento destas actividades e de todas as visitas em geral, propôs-se 

a criação do ponto de venda do Moinho de Papel, estando disponíveis na sua loja, além 

de vários artigos de outros espaços culturais do Município, o Catálogo do Moinho do 

Papel e farinhas de trigo, milho e centeio, moídas neste espaço, de acordo com a 

seguinte tabela de preços: 

Produtos Preço de Venda ao 
Público com IVA 

incluído 

Catálogo do Moinho do Papel €7,50 

Saco de farinha de trigo ou milho €0,80/kg 

Saco de farinha de centeio €1,00/kg 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 2 e da alínea j) do n.º 1, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a abertura da loja do Moinho do 

Papel para venda de artigos já comercializados noutros locais de venda do município e 

os constantes na tabela acima indicada, com os respectivos preços. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Projecto de Regulamento do Moinho do Papel. Aprovação após consulta 

pública 

DLB N.º 1837/09  | Presente o projecto de Regulamento do Moinho do Papel, que faz 

parte integrante da presente deliberação e fica apenso à presente acta (ANEXO L) 

No seguimento da deliberação de n.º 1222/09, de 21 de Julho de 2009, foi o 

mesmo publicado para consulta pública, que terminou a 22 de Outubro de 2009, não 

tendo havido até essa data qualquer pedido de rectificação, propôs-se assim que o 

Regulamento do Moinho de Papel fosse remetido para a Assembleia Municipal para a 

sua aprovação. 
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A Câmara, depois de analisar o projecto de Regulamento do Moinho do Papel, 

ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 52.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de 

Agosto, e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que proceda à aprovação 

do Regulamento do Moinho do Papel, de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 

2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

8.2.1. Protocolo com a Associação de Natação do Dis trito de Leiria. Rectificação 

da deliberação n.º 350/09, da reunião de 3 de Março  

DLB N.º 1838/09  | Presente o Protocolo estabelecido entre o Município de Leiria e a 

Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL) aprovado pela deliberação n.º 

350/09, da reunião de Câmara do dia 3 de Março de 2009, bem como a carta da 

Associação em epígrafe (ENT. n.º 09/25059, de 4 de Novembro) a solicitar a 

rectificação de um dos objectos de apoio do presente protocolo. 

Considerando que: 

a) De acordo com a Cláusula Terceira, ponto 1., alínea c), uma das competências 

da ANDL é organizar os «Campeonatos Absolutos de Portugal de Piscina 

Curta», no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMPL), previsto para os 

dias 4 e 5 de Dezembro de 2009; 

b) Por motivos alheios à ANDL, a Federação Portuguesa de Natação enviou 

posteriormente um caderno de encargos relativo à Competição supracitada, com 

exigências de âmbito logístico não consideradas anteriormente, mas que são 

fundamentais para o normal desenvolvimento dos Campeonatos; 

c) Foi apresentado pela Leirisport, E.M., entidade gestora do CMPL, um orçamento 

rectificativo relativo ao evento acima mencionado, com custos acrescidos, 

correspondentes à colocação de bancada com cerca de 600 lugares, segurança 

para controlo de acessos e guarda de equipamentos, bem como cedência e 

montagem de 60 cadeiras e 10 mesas de apoio. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara 

Municipal suportasse os custos inerentes à utilização das pistas do CMPL, tal como 

estava previsto inicialmente, assim como os restantes custos logísticos não 

considerados no Protocolo anteriormente celebrado. 

Assim, com o pressuposto de regularizar a redacção do Protocolo com a 

Associação de Natação do Distrito de Leiria o mesmo deverá ser alterado, de acordo 

com o seguinte: 
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1. Na Cláusula Quarta, ponto 2., onde se lê «22.465,28 (vinte e dois mil quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor», deverá 

ler-se  «€31.965,28 (trinta e um mil novecentos e sessenta e cinco euros e vinte e oito 

cêntimos, mais IVA à taxa legal em vigor»;  

2. Na Cláusula Quinta, ponto 3., onde se lê «€15.326,00, mais IVA à taxa legal em 

vigor», deverá ler-se  «€14.976,00, mais IVA à taxa de 5%, relativo à utilização das 

pistas e €9.850,00, mais IVA à taxa de 20%, correspondente aos inerentes custos de 

logística». 

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

os custos inerentes à utilização das pistas do CMPL, já previsto inicialmente, bem como 

os restantes custos logísticos não considerados no Protocolo anteriormente celebrado. 

Mais deliberou concordar com a rectificação da deliberação n.º 350/09, da Acta 

n.º 6, de 3 de Março.  

Esta despesa tem um valor acrescido de €11.820,00 e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 4002/09, de 10 de Novembro, e está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2009, CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – Animação Desportiva). Efectuou-

se, ainda, um estorno da importância de €367,50, da proposta de cabimento n.º 

1051/09, de 25 de Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.2. Apoio à Associação de Solidariedade Académic o de Leiria para a realização 

de eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Lei ria 

DLB N.º 1839/09  | Presente a carta da Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria (ENT. 09/14765, de 6 de Julho), a solicitar apoio para a organização dos eventos 

a realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria durante a época desportiva 

2009/2010. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca 

de 300 participantes cada.  

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho que a Câmara 

Municipal atribuísse um apoio financeiro no valor total de €11.322,02, para fazer face às 

despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

designadamente na organização dos eventos «Taça Cidade de Leiria» (23 e 24 de 

Janeiro de 2010) e «Maio Mexido» (22 de Maio de 2010). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por  unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria um apoio financeiro no valor total de €11.322,02 (onze mil 
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trezentos e vinte e dois euros e dois cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à 

utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, designadamente na 

organização dos eventos «Taça Cidade de Leiria» e «Maio Mexido», mediante a 

apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 

Mais deliberou que, no presente ano económico, não haverá direito a qualquer 

encargo financeiro, no âmbito deste apoio, sendo o mesmo previsto no Plano e 

Orçamento para 2010. 

Deliberou ainda , remeter o assunto à Assembleia para autorizar a atribuição do 

apoio à Associação de Solidariedade Académico de Leiria a atribuir em 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.3. Apoio à Associação Desportiva Cultural e Rec reativa do Bairro dos Anjos 

para a realização de eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria  

DLB N.º 1840/09  | Presente a carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENTFE. 09/5232, de 21 de Outubro), a solicitar apoio para a 

organização dos eventos a realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

durante a época desportiva 2009/2010. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca 

de 250 participantes cada.  

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara 

Municipal atribuísse um apoio financeiro no valor total de €6.919,75 para fazer face às 

despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

designadamente na organização dos eventos «Torneio de Natação 25.º Aniversário» 

(14 de Novembro de 2009), «Festival de Natação Sincronizada» (20 de Março de 2010) 

e «Sarau de Encerramento» (20 de Junho de 2010). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Desportiva Cultural 

e Recreativa do Bairro dos Anjos um apoio financeiro no valor total de €6.919,75 (seis 

mil novecentos e dezanove euros e setenta e cinco cêntimos), para fazer face às 

despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

designadamente na organização dos eventos «Torneio de Natação 25.º Aniversário», 

«Festival de Natação Sincronizada» e «Sarau de Encerramento», mediante a 

apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 

Mais deliberou que, no presente ano económico, o apoio a efectuar será de 

€3.564,62 e 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 
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proposta de cabimento n.º 4005/09, de 10 de Novembro, o restante montante deste 

apoio será contemplado no Plano e Orçamento para 2010. 

Deliberou ainda , remeter o assunto à Assembleia para autorizar a atribuição do 

apoio à Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos a atribuir em 

2010. 

O Senhor Presidente  não esteve presente aquando da análise e votação do 

presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.4. Apoio à Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha para a realização de 

eventos na Piscina Municipal da Maceira 

DLB N.º 1841/09  | Presente a carta da Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha 

(ENTFE. 09/4091, de 17 de Agosto), a solicitar apoio para a organização dos eventos a 

realizar na Piscina Municipal de Maceira durante a época desportiva 2009/2010. 

Considerando que as actividades a desenvolver irão mobilizar em média cerca 

de 120 jovens atletas e 40 adultos e serão dirigidas também ao público em geral e em 

particular aos habitantes da freguesia da Maceira.  

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara 

Municipal atribuísse um apoio financeiro no valor total de €1.280,48 para fazer face às 

despesas inerentes à utilização da Piscina Municipal da Maceira, designadamente na 

organização dos eventos «V Festival Aquático» (12 de Dezembro de 2009) e «Festival 

de Encerramento» (26 de Março de 2010). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Maceirinha um apoio financeiro no valor total de €1.280,48 (mil duzentos 

e oitenta euros e quarenta e oito cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à 

utilização da Piscina Municipal da Maceira, designadamente na organização dos 

eventos «V Festival Aquático» e «Festival de Encerramento», mediante a apresentação 

dos respectivos comprovativos de despesa. 

Mais deliberou que, no presente ano económico, o apoio a efectuar será de 

€640,24 (seiscentos e quarenta euros e vinte e quatro cêntimos) e 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 

4006/09, de 10 de Novembro, o restante montante deste apoio será contemplado no 

Plano e Orçamento para 2010. 

Deliberou ainda , remeter o assunto à Assembleia para autorizar a atribuição do 

apoio à Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha a atribuir em 2010. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������G a b i n e t e  d e  a p o i o  a o  V e r e a d o r  A n t ó n i o  M a r t i n h o  
 

9.1. Composição do Conselho Municipal de Trânsito 

DLB N.º 1842/09  | O Conselho Municipal de Trânsito é um órgão consultivo nesta área, 

reunindo sempre que necessário para se pronunciar sobre a problemática do trânsito 

em Leiria.  

Dado que se torna conveniente proceder à convocatória de reuniões deste 

Conselho e considerando a nova constituição da Assembleia Municipal, o Senhor 

Vereador Eng.º António Martinho propôs que fossem indicados como membros do 

Conselho Municipal de Trânsito: 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA: 

— Um representante de cada grupo parlamentar. 

TÉCNICOS DA AUTARQUIA : 

— Director do Departamento de Planeamento e Urbanismo, que pode ser 

substituído pelo Chefe da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana;  

— Director de Departamento de Obras Municipais, que pode ser substituído pelo 

Chefe de Divisão de Infra-estruturas Viárias e Trânsito; 

— Chefe de Divisão de Protecção Civil e Bombeiros. 

ENTIDADES EXTERNAS (um representante por cada uma): 

— Freguesia de Leiria; 

— Freguesia de Marrazes; 

— Freguesia de Pousos; 

— Freguesia de Parceiros; 

— Freguesia de Azoia; 

— Freguesia de Barreira; 

— Freguesia de Cortes; 

— Polícia de Segurança Pública; 

— Guarda Nacional Republicana; 

— Direcção de Estradas do Distrito de Leiria; 

— Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP; 

— Governo Civil de Leiria, no âmbito do protocolo assinado com a Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária; 

— ADLEI; 

— NERLEI; 

— ANTRAL; 
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— Federação Portuguesa do Táxi; 

— SITRA; 

— ACILIS; 

— Associação de Defesa do Centro Histórico; 

— Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria; 

— Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Maceira; 

— Cruz Vermelha Portuguesa; 

— Hospital de Santo André; 

— Pólo de Desenvolvimento do Turismo Leiria/Fátima; 

— Rodoviária do Tejo, SA. 

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

concordar com a proposta apresentada e remeter a composição do Conselho Municipal 

de Trânsito à Assembleia Municipal para conhecimento e indicação do representante de 

cada grupo parlamentar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Trânsito na zona central da Cidade de Leiria. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1843/09  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta para a 

abertura do Rossio de Leiria ao trânsito automóvel durante os domingos e feriados, 

revogando parcialmente as restrições ao trânsito aprovadas pela deliberação de 31 de 

Agosto de 2006. 

Considerando que as restrições ao trânsito no Rossio de Leiria não têm colhido 

a receptividade esperada pela população e considerando ainda a importância da quadra 

natalícia que se avizinha, propôs-se a reabertura do Rossio de Leiria ao trânsito 

automóvel aos domingos e feriados. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara, o Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, 

concedeu despacho de autorização da revogação parcial das restrições ao trânsito 

aprovadas pela deliberação de 31 de Agosto de 2006, datado de 10 de Novembro, 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, datado de 10 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  L u r d e s  M a c h a d o  
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Instalação do Gabinete de Inserção Profissional (GI P) 

DLB N.º 1844/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, a proposta 

abaixo transcrita: 

«Considerando que o Contrato de Objectivos assinado entre a Câmara 

Municipal de Leiria e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. para a 

instalação do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, data de 28 de Maio de 2009, na 

sequência da deliberação de Câmara de 26 de Maio de 2009; 

Considerando que o GIP não foi instalado até à presente data devido à dificuldade de 

encontrar instalações adequadas aos requisitos impostos pelo Centro de Emprego; 

Considerando que se torna urgente a sua implementação, ainda no decorrer do 

presente ano, caso contrário, poderá ser revogada a Decisão de Aprovação e o 

respectivo Contrato de Objectivos, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

I.P;  

Considerando que está afecto a este Projecto, para o ano de 2009, o montante 

total de €12.074,00 conforme Decisão de Aprovação remetida à Câmara Municipal em 

15 de Maio de 2009, aprovada em reunião de Câmara de 28 de Maio de 2009; 

Considerando que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. pretende 

transferir urgentemente o valor de €7.829,60 para o Município de Leiria, correspondente 

ao financiamento para adaptação de instalações e aquisição de equipamentos 

(€5.000,00), e a 40% de adiantamento do valor aprovado para o ano de 2009 para 

funcionamento – despesas de funcionamento e comparticipação nas retribuições do 

animador; 

Considerando que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. registou 

o dia 1 de Setembro de 2009 como data de início das actividades do GIP, na sequência 

de informação prestada pela Câmara Municipal através de ofício datado de 3 de Agosto 

de 2009;  

Considerando que não existe espaço físico para instalar o GIP 

convenientemente, nas actuais instalações afectas à Divisão de Acção Social e Família, 

que desde aquela data acolheu dois novos postos de trabalho (um dos quais estágio 

profissional); 

Considerando a pertinência e urgência da sua instalação; 

Considerando que estão disponíveis as lojas n.ºs 14, 15 e 16, no Mercado 

Santana, na sequência da ausência de concorrentes aos concursos realizados pela 

Câmara Municipal em 3 e 31 de Agosto de 2009, conforme informação prestada pela 

Divisão Financeira e de Prospectiva, Orçamento e Financiamento; 

Considerando que as instalações constituídas pelas lojas mencionadas no ponto 

anterior, são adequadas pelas suas dimensões, e, sobretudo pela acessibilidade; 
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Considerando que as referidas instalações têm o parecer favorável da Sra. 

Directora do Centro de Emprego de Leiria; 

Considerando que se torna mais eficaz que o GIP se situe perto dos serviços de 

atendimento e acompanhamento psico-social da Divisão de Acção Social e Família; 

Propõe-se que sejam afectadas duas das lojas disponíveis, para a instalação do GIP, e, 

uma loja para o atendimento/aconselhamento dos serviços prestados pela DASF. 

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

com a afectação das lojas números 14, 15 e 16 do Mercado Santana aos serviços do 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e aos serviços de atendimento e 

acompanhamento psico-social da Divisão de Acção Social e Família, conforme proposta 

apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  G a b i n e t e  d e  a p o i o  à  V e r e a d o r a  B l a n d i n a  O l i v e i r a  

 

Ornamentação decorativa alusiva ao Natal 2009 

DLB N.º 1845/09  | Retirado. 

 

 

Ponto doze 
��������  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  

 

12.1. Designação do representante do Município na A ssembleia-Geral da 

Leirisport, EM 

DLB N.º 1846/09  | Retirado. 

*** 

O Senhor Vereador Luciano de Almeida  manifestou algum desconforto por ter 

tido conhecimento através dos órgãos de comunicação social, sem que a Assembleia-

Geral da Leirisport tivesse reunido, que já havia Conselho de Administração e que já 

havia quem prestasse declarações como membro desse Conselho. 

Manifestou, também, a sua satisfação por ser o Presidente da Câmara Municipal 

a assumir a representação do Município na Assembleia Geral da Leirisport, não tendo 

dúvidas que este agirá segundo os critérios que devem estar presentes na designação 

de um Conselho de Administração: critérios de competência dos Administradores, ou 

seja, pessoas com provas já dadas da gestão pública e/ou privada, bem-sucedida, 

porque os resultados de uma empresa dependem muito das qualidades e competência 

dos seus gestores. 
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A Senhora Vereadora Isabel Damasceno disse que competia à Assembleia-

Geral da Leirisport, EM, a escolha do Conselho de Administração mas era comum a 

Câmara Municipal de Leiria ter conhecimento dos seus elementos, assim a Senhora 

Vereadora gostaria de saber quem seria a terceira pessoa ou se teria de ficar à espera 

de ser informada através da comunicação social, visto ter sido assim que teve 

conhecimento dos outros elementos do Conselho de Administração. 

O Senhor Vereador José Benzinho  subscreveu o que fora dito pelo Luciano de 

Almeida mas gostaria, também, de sublinhar que a função accionista, nos termos da Lei 

n.º 53-F/2006, 29 de Dezembro, e dos estatutos, confere ao representante do Município 

um papel insubstituível nalgumas matérias essenciais ao bom funcionamento da 

empresa. Presentemente, na sua opinião, existe algum desconforto, mesmo alguma 

preocupação, sobre a forma como a empresa está a operar, isto porque o actual 

Conselho de Administração tem desempenhado as suas funções de acordo com o que 

estava previsto na Lei e nos estatutos, ou seja, meras funções de gestão corrente, não 

existindo condições para decidir sobre matérias essenciais e importantes para o futuro 

imediato da empresa. Mais informou estar tudo preparado para a passagem de «pasta» 

para o próximo Conselho de Administração desde o dia 15/16 de Outubro. 

Reiterou que, este período está a fazer mal à empresa, aos seus trabalhadores 

e também à Autarquia, que é o seu único accionista., acrescentou que é uma situação 

desconfortável para quem está na administração e não tem capacidade para responder 

às questões do dia-a-dia, visto estarem num período de mera gestão corrente. 

O Senhor Presidente  respondeu que o actual Conselho de Administração se 

mantinha em gestão corrente, as decisões do foro financeiro/jurídico seriam para 

submeter ao accionista. Quanto ao resto manter-se-ia como estava até ao dia que 

cessasse essa actividade. 

 

12.2. Relatório de execução orçamental da Leirispor t, EM. 3.º Trimestre de 2009 

DLB N.º 1847/09  | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado nas 

alínea d) e e) do artigo 27.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o 

relatório de execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 3.º trimestre de 

2009, tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da 

Câmara Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO N). 

*** 

Relativamente ao relatório de execução orçamental do 3.º trimestre, o Senhor 

Vereador José Benzinho  referiu que estava a ser apresentado nas mesmas condições 

em que sempre fora apresentado, tinha o essencial da informação exigida pela Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro e pelos estatutos. De seguida fez um breve resumo do 

relatório em questão salientando, primeiro, que o cash-flow operacional se mantém 

positivo, o que ocorre desde 2007, e segundo, que os resultados operacionais no final 
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do terceiro trimestre de 2009 se apresentam positivos, sendo mais elevados do que os 

que foram apresentados no 1.º semestre, denotando uma melhoria substancial. 

Acrescentou que, tal como dissera na apresentação do relatório e contas do 1.º 

semestre, se confirma que já está dada a «volta à empresa», sendo agora necessário 

manter o rumo e, naturalmente, melhorar onde se ainda pudesse melhorar. 

O Senhor Vereador José Benzinho  relembrou que a Leirisport, EM recebe 

dinheiro do Município por 4 razões: 

— A primeira tem a ver com a política desportiva da Câmara, e com as opções políticas 

desta, o que influi num conjunto de valores a transferir para a empresa, usualmente 

designadas como indemnizações compensatórias; 

— O segundo conjunto de valores que são canalizados para a empresa provém dos 

contratos celebrados entre o Município e a Leirisport, EM relacionados com o 

empréstimo de médio/longo prazo para financiamento da construção do estádio, e, 

até à data, as verbas transferidas para a Leirisport têm a ver com os custos 

financeiros associados aquele empréstimo; 

— O terceiro grupo de valores refere-se aos investimentos/beneficiações das infra-

estruturas que a empresa gere e que são propriedade do Município, ou seja, todos 

os equipamentos desportivos e de lazer, com excepção do Estádio; 

— Por último, as vendas correntes, de que são exemplo as cedências de espaços. 

O Senhor Vereador José Benzinho reiterou dizendo que nos últimos tempos, 

existem declarações que vêm sendo veiculadas com alguma insistência através dos 

órgãos de comunicação social sustentando que a empresa Leirisport, EM recebe muito 

dinheiro do seu accionista, falando-se mesmo em 6 milhões de euros. Neste contexto é 

importante esclarecer que, como se infere do relatório de execução orçamental do 3.º 

trimestre agora presente à reunião de Câmara, a empresa até finais de Outubro 

recebeu cerca de 3,2 milhões de euros relativos a indemnizações compensatórias 

totais, ou seja para a exploração e para custos financeiros associados ao financiamento 

bancário, mas também, para intervenções/beneficiações nas infra-estruturas municipais 

que a empresa gere. Mais informou que para se chegar aos 6 milhões referidos, se 

estão a considerar os pagamentos feitos pela Câmara a uma instituição financeira, onde 

está uma operação de factoring relativa a facturas emitidas em 2007, mas referentes às 

acessibilidades do EURO 2004. 

Finalizou, o Vereador José Benzinho, dizendo que não se pode afirmar que a 

empresa tem custado 6 milhões de euros à Câmara, e que quem quiser apurar 

seriamente o assunto deve analisar o relatório de execução orçamental hoje presente à 

reunião de Câmara, nomeadamente o gráfico final, onde facilmente verifica isso. 

A Câmara tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



2133 (117)  
 

 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2009.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

12.3. Delegação de competências para a realização d e despesas no Conselho de 

Administração dos SMAS – Serviços Municipalizados d e Água e Saneamento de 

Leiria 

DLB N.º 1848/09  | A Câmara, pretendendo tornar mais célere, eficaz e eficiente a acção 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria no que respeita à 

realização de despesas públicas, à semelhança do que aconteceu em mandatos 

anteriores, deliberou por  unanimidade  nos termos das disposições combinadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, do n.º 1 do 

artigo 29.º, da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 18.º, todas do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, e ainda, nos termos do disposto no artigo 10.º, n.º 1 do artigo 

35.º, n.º 1 do artigo 37.º, e alínea b) do artigo 40.º, todos do Código do Procedimento 

Administrativo e do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, delegar no 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria, no âmbito das suas atribuições, a competência para autorizar, sem qualquer 

limite, a realização de despesas e de todos os actos de contratação pública nos termos 

do Código da Contratação Pública. 

Mais deliberou  conferir efeitos retroactivos à presente deliberação à data da 

nomeação do Conselho de Administração, 3 de Novembro de 2009. 

Deliberou ainda, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo e do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, mandar dar à presente deliberação a publicidade devida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Delegação de competências no Presidente do Co nselho de Administração 

dos SMAS para a outorga de contratos 

DLB N.º 1849/09  | A Câmara, deliberou por  unanimidade  conferir poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Raul Miguel de Castro, Presidente do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para 

outorga dos contratos que esta entidade venha a celebrar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.5. Designação de mais dois vereadores em regime de tempo inteiro 

DLB N.º 1850/09 | O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara que, na 

sequência da reunião do passado dia 3 de Novembro designou, por despacho de 4 de 

Novembro, no uso da faculdade prevista no n.º 4 do artigo 58.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, as 

Senhores Vereadores Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira e António Carlos 

Batista Martinho Gomes para desempenharem as suas funções em regime de tempo 

inteiro. 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

12.6. Distribuição de funções pelos vereadores em r egime de tempo inteiro e 

delegação de competências 

DLB N.º 1851/09  | O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara do teor do seu 

despacho n.º 66/09, proferido em 5 de Novembro de 2009: 

«1. No uso da faculdade que me é concedida pelo no 4 do artigo 58.º e para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 69.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, fixo aos 

Vereadores em regime de tempo inteiro funções nas áreas abaixo discriminadas:  

1.1. Ao Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes: 

a) educação; 

b) cultura e património cultural; 

c) juventude; 

d) tempos livres 

e) toponímia; 

f ) cooperação externa; 

g) ligação às freguesias. 

1.2. À Senhora Vereadora Dra. Maria de Lurdes Botelho Machado: 

a) acção social; 

b) habitação social; 

c) saúde; 

d) acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida e eliminação de 

barreiras arquitectónicas; 

e) segurança pública; 

f ) defesa do consumidor; 

g) ligação às freguesias. 

1.3. Ao Senhor Vereador Lino Dias Pereira: 

a) ordenamento do território e urbanismo; 

b) obras municipais; 

c) rede viária municipal, ruas e arruamentos; 

d) assuntos relacionados com as redes não municipais de transportes e 

comunicações; 

e) drenagem pluvial; 

f ) habitação, com exclusão da habitação social; 

g) Centro Histórico de Leiria;  

h) equipamento, viaturas e oficinas; 

i)  ligação às freguesias. 

1.4. À Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de 

17Oliveira: 
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a) promoção do desenvolvimento; 

b) mercados e feiras municipais; 

c) cemitérios; 

d) ensino superior e ciência; 

e) ambiente; 

f ) espaços verdes; 

g) limpeza pública e resíduos sólidos urbanos; 

h) publicidade; 

i)  elevadores, instalações de armazenamento e abastecimento de 

combustíveis e áreas de serviços nas redes viárias municipais; 

j )  ligação às freguesias. 

1.5. Ao Senhor Vereador Eng.º António Carlos Batista Martinho Gomes: 

a) desporto; 

b) trânsito e segurança rodoviária; 

c) planeamento, gestão e regulação de estacionamentos; 

d) redes de transportes regulares de passageiros na área do Município; 

e) iluminação pública; 

f) produção e distribuição de energia; 

g) ligação às freguesias. 

2. No uso da faculdade que me é concedida pelo artigo 69.º, no 2 da referida Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, delego nos Vereadores abaixo indicados as minhas 

competências próprias previstas no artigo 68.º do citado diploma, abrangendo a prática 

de todos os actos administrativos e instrumentais inerentes ao seu exercício, a fim de 

poderem gerir e orientar os assuntos incluídos nas áreas de actividade e funções que 

lhe estão cometidas:  

2.1. Nos Senhores Vereadores Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Dra. Maria 

de Lurdes Botelho Machado, Lino Dias Pereira, Professora Doutora Blandina da 

Conceição Rodrigues de Oliveira e Eng.º António Carlos Batista Martinho Gomes: 

a) a da alínea b) do n.º 1, de executar as deliberações da Câmara 

Municipal e coordenar a respectiva actividade; 

b) a da alínea c) do n.º 1, de assegurar a execução das deliberações da 

Assembleia Municipal e dar cumprimento às decisões dos seus órgãos; 

c) a da alínea f) do n.º 1, para proceder à adjudicação no caso de 

aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba, 

nos termos da alínea seguinte; 

d) a da alínea g) do n.º 1, para autorizar a realização de despesas 

orçamentadas até €2.490,00; 

e) a da alínea m) do n.º 1, para assinar a correspondência da Câmara 

Municipal com destino a quaisquer entidades ou organismos públicos; 
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f ) a da alínea h) do n.º 2, para promover todas as acções necessárias à 

administração corrente e à conservação do património municipal sob 

sua responsabilidade. 

2.2. No Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes: 

a) a da alínea e) do n.º 2, para gerir os recursos humanos dos 

estabelecimentos de educação e ensino, nos casos e nos termos 

determinados por lei;  

b) a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de 

bens e serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente 

autorizada. 

2.3. Na Senhora Vereadora Dr.ª Maria de Lurdes Botelho Machado: 

a) a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de 

bens e serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente 

autorizada. 

2.4. No Senhor Vereador Lino Dias Pereira: 

a) a da alínea j) do n.º 2, para promover a execução, por administração 

directa ou empreitada, das obras, assim como proceder à aquisição de 

bens e serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente 

autorizada. 

2.5. Na Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de 

Oliveira: 

a) a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de 

bens e serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente 

autorizada; 

b) a da alínea r) do n.º 2, para conceder terrenos nos cemitérios 

propriedade do município, para jazigos, mausoléus e sepulturas 

perpétuas; 

2.6. No Senhor Vereador Eng.º António Carlos Batista Martinho Gomes: 

a) a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de 

bens e serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente 

autorizada. 

3. Outras competências: 

3.1. Na Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de 

Oliveira: 

a) a do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de Maio, para 

superintender os serviços médicos veterinários na respectiva área de 

intervenção. 

4. Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código de Procedimento Administrativo, 

conjugado com o artigo 70.º da aludida Lei n.º 169/99, autorizo os Senhores 
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Vereadores, no âmbito das competências delegadas pelo presente Despacho, à 

excepção da prevista no número 3., a subdelegarem nos dirigentes dos serviços a 

competência para dirigir a instrução de todos os procedimentos administrativos e para o 

despacho dos assuntos correntes dos respectivos serviços, bem como a prática de 

todos os actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da 

competência decisória do delegante ou subdelegante. 

5. O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.  

6. Cumpra-se com o disposto no artigo 91.º da referida Lei n.º 169/99 e artigo 37.º, n.º 2 

do Código do Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida 

publicidade». 

 

 

 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 O). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 

O Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

O Director do Departamento Administrativo e Finance iro _____________________ 

 

 

�� 


