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Acta n.º 27/2010 
 

 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-

sede do Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu 

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

Presidente e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho 

Gomes, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos Manuel Frazão Vitorino 

Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança e Gastão de Oliveira Neves.  

O Senhor Vereador José Manuel Seabra Benzinho da Silva esteve ausente por 

motivos devidamente justificados. 

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

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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  Período de antes da ordem do dia   

 

Intervenção do Senhor Presidente 
 

DLB N.º 1597/10 | Presente pelo Senhor Presidente, uma proposta de manifestar um 

voto de pesar à família do Senhor Artur Cordeiro, deputado municipal, que faleceu na 

semana passada. 

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

manifestar o voto de pesar à família do Senhor Artur Cordeiro. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves  

 

A Senhora Vereadora Filipa Alves agradeceu novamente a informação remetida, 

comentando que constatava que o projecto Mobilis era um sucesso, e que 

efectivamente a sua evolução era crescente e consequentemente melhorava a vida dos 

munícipes e do Município.  

Mais comentou que daquilo que analisou, gostaria de propor o seguinte: 
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—  uma rotunda na Cruz da Areia, para melhorar a circulação naquela zona. 

Pensava que já existiam protocolos nesse sentido, sabia que seria um 

investimento demasiado elevado mas traria uma grande melhoria para o tráfego. 

Por outro lado, provavelmente também permitiria que o Mobilis, no sentido de 

alargar o circuito, poderia servir a Escola José Saraiva, fazendo com que todas 

as escolas da cidade fossem servidas pelos transportes públicos. O que 

também agradaria aos moradores e aos estudantes que se têm de deslocar 

naquela zona; 

—  Relativamente à possibilidade do Mobilis vir a passar nos circuitos externos do 

Hospital de Santo André e do Centro Comercial Leiriashopping, e mais 

propriamente quanto ao Hospital, até porque a circulação dentro das instalações 

não era assim tão fácil, gostaria de saber se tinha sido feito um estudo onde 

reflectisse o tempo que o Mobilis iria demorar dentro dessa instalação. 

Questionou se o impacto do tempo que se gastava iria se reflectir numa 

melhoria do serviço. Parece-lhe que seria suficiente parar na estrada e não 

entrar no hospital; 

— Por último, e sendo certo que era a vertente social que mais preocupava, as 

evidências mostravam bem que os percursos para a Casa Mortuária eram de 

facto pouco utilizados. No entanto, este circuito poderia ser importante para 

algumas pessoas, e nesse sentido propunha ou equacionava a possibilidade 

destes percursos poderem em alguns dos horários do Mobilis ir até à Casa 

Mortuária. Seria bastante útil para algumas pessoas que precisam deslocar-se 

àquela instituição. 

O Senhor Vereador António Martinho explicou que, relativamente à rotunda da 

Cruz d’ Areia, existe um projecto para ser construída no cruzamento da Rua dos 

Romeiros com a Rua D. José Alves Correia da Silva e tinha dois tipos de funções: de 

reguladora do trânsito e também para a inversão de marcha. Esta rotunda será feita a 

seu tempo, quando for possível fazer e também terá a possibilidade do Colégio 

Imaculada Nossa Senhora da Conceição ter uma entrada pelo outro lado. Com alguma 

requalificação conseguir-se á resolver algumas questões daquela via. 

Mais explicou que a questão do hospital e dos tempos dispendidos no circuito 

em termos numéricos não estavam definidos, todavia, o Mobilis só entrará no hospital 

quando se puder garantir a ausência de zonas tampão. O Mobilis funcionará por ciclos 

e só quando esses ciclos puderem ser respeitados é que essa questão será colocada. 

O Senhor Vereador António Martinho disse ainda, que as alterações 

enunciadas não foram implementadas porque o trânsito na cidade estava muito 

complicado, mas fora feita uma proposta que seria analisada e estudada. A questão da 

flexibilidade e do sucesso do Mobilis tinha a ver com a fiabilidade que tinha, e nunca 
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uma medida desta natureza iria ser implementada sem que fosse dada uma informação 

clara e concreta às pessoas.  

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães questionou o que faltava para fazer a 

rotunda na Cruz d’Areia, porque a rotunda permitiria distribuir o tráfego e dar condições 

de segurança para quem ali circulava. 

O Senhor Vereador António Martinho disse que em termos de tráfego já 

respondera, quanto às obras teria de apurar a informação. 

O Senhor Presidente comentou que, apesar de ser conhecido aquele 

processo, existia um problema colateral da legalidade do muro , que não resolveu a 

situação como era previsto, e não tem havido recursos suficientes para proceder à sua 

construção. Quando houver oportunidade, será construído. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

I – A Senhora Vereadora Neusa Magalhães questionou sobre o que se tinha passado 

com os concursos das Actividades de enriquecimento curriculares, na sequência de 

uma entrevista, que lera no semanário «Jornal de Leiria» do Presidente do Atlético 

Clube da Sismaria, tendo lido de seguida um excerto dessa entrevista. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  afirmou não saber de nada em concreto, 

mas todos sabiam o que se tinha passado este ano com as AEC. 

Mais comentou que o Atlético Clube da Sismaria partiu do pressuposto errado, 

as AECs não eram para apoiar o associativismo desportivo nem deviam fazer parte das 

previsões orçamentais para ajudar a formação desportiva. As actividades de 

enriquecimento curricular eram um serviço que se prestava às escolas, aos alunos e 

tinham uma função pedagógica e não deviam servir com o objectivo de ser mais um 

apoio ao associativismo e à prática desportiva. Referiu também que, antigamente, o 

Município acordava directamente com alguns clubes as AECs, funcionando por isso 

como por ajustes directos, e por isso a maioria desses clubes estavam tapados. Por 

estes motivos não se recorreu ao método dos acordos, até porque já se violava o 

sistema de concursos há 2 anos. 

Este ano, colocou-se a concurso as AECs das actividades físicas desportivas do 

Concelho na sua globalidade e os clubes que prestavam esses serviços concorreram 

ou não. O Atlético Clube da Sismaria, a Juve e a Associação de Solidariedade do 

Académico de Leiria concorreram e alguns foram excluídos porque o processo de 

candidatura não estava devidamente instruído, outros clubes tiveram a oportunidade de 

ganhar alguns lotes da actividade física e desportiva. Portanto, neste processo, não 

houve empresas nem clubes criados de um dia para o outro. A empresa que ganhou já 

tinha trabalhado com o Município no passado e ganhou um concurso completamente 

transparente, obedecendo às regras do concurso que foi público e internacional. 
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 O Senhor Vereador Gonçalo Lopes concluiu, dizendo que não sabia o que o 

Senhor João Marques se referia. 

 

II – A Senhora Vereadora Neusa Magalhães comentou que, na sequência das 

intervenções das reuniões passadas sobre a Rua Casal da Lagoinha, Freguesia do 

Arrabal, onde o Senhor Vereador Lino Pereira  justificou a pavimentação da rua com 

as verbas sobrantes da empreitada da EM544, sabia que esta obra estava suspensa. 

Não esteve na reunião passada, dia 2 de Novembro, mas sabia que o Senhor 

Vereador Lino Pereira  informou que teria sido da obra da EM104 e que os moradores 

terão disponibilizado uma verba para suportar essa despesa. Neste âmbito, questionou 

quando poderia receber as respostas ao pedido de esclarecimentos que o Senhor 

Vereador José Benzinho  fizera ao Senhor Vereador Lino Pereira . 

O Senhor Vereador Lino Pereira  respondeu que a resposta estava feita e iria 

ser enviada aos Senhores Vereadores. 

 

III – Relativamente às afirmações proferidas pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes na 

última reunião, sobre a abertura de procedimentos concursais na área da jurídica, onde 

afirmou que se não abrissem estes concursos o Município entraria em colapso e sem 

apoio jurídico, a Senhora Vereadora Neusa Magalhães  não percebeu estas 

afirmações porque no mandato anterior existiam cinco juristas no mapa de pessoal com 

contratos de tempo indeterminado. 

O Senhor Director Municipal Gilberto Lopes  confirmou a existência dos cinco 

juristas no mapa de pessoal com contratos de tempo indeterminado, estando uma 

destas juristas afecta ao Departamento de Operações Urbanísticas e outra em licença 

para assistência a filho. Mais explicou que a Divisão Jurídica tinha duas áreas de 

actuação, a das contra-ordenações e  a da consultoria  jurídica. Dos  oito juristas que 

efectivamente trabalham na Divisão Jurídica, cinco estão afectos ao Serviço de 

Consultoria, sendo três contratados., e quando  estes  terminarem os seus  contratos e 

caso o Município não contrate  ninguém, a capacidade de emitir pareceres é posta em 

causa, pois ficam só dois juristas. No que se refere às contra-ordenações, o cenário 

ainda é pior porque 2 dos actuais 3 juristas afectos a esta área de actuação são 

contratados, pelo que restaria apenas um, comprometendo gravemente a capacidade 

de intervenção do Município. na área do direito contra-ordenacional.  

Por fim, explicou que o que foi proposto não era para admitir mais juristas, 

apenas para repor o número já existente, considerando que os contratos a termo de 5 

juristas terminam no ano de 2011. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  disse que a situação agora 

apresentada tinha sido diferente da anterior descrita. 
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O Senhor Vereador Gonçalo Lopes referiu que a Senhora Vereadora Neusa 

Magalhães  conhecia bem os serviços e sabia que os serviços jurídicos assentavam em 

juristas contratados, e que no ano seguinte cinco acabavam os contratos, e caso não 

se repusesse o número de juristas, o que demorava um mês a tratar demorará o dobro 

do tempo, o que era preocupante. Como também era preocupante que, nos outros 

serviços também estivessem a sair os contratados. Em termos de recursos humanos e 

ao longo do próximo ano, sairão cerca de cinquenta pessoas.  

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães disse que ficava satisfeita com estas 

declarações porque afinal não havia recursos humanos a mais como já fora afirmado 

no passado, afinal fazia falta quem estava a sair. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes replicou, dizendo que havia desequilíbrios 

estruturais dos recursos humanos do Município de Leiria. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino achava que todos tinham razão, não havia 

dúvidas que estruturalmente o Município estava a colapsar, havia trabalhadores que 

estavam mal distribuídos, mas questionou porque razão se aprovou um organograma 

que não se reviu, que não se atribuiu todos os recursos afectos a esse organograma. 

Por outro lado, porque razão se abria concursos apenas para juristas, quando havia 

também, engenheiros, advogados, entre outros, técnicos que naturalmente andavam 

desmotivados e receosos com o futuro. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino achava importante a Câmara Municipal 

pegar no organigrama que aprovou e atribuir as pessoas. 

O Senhor Presidente  declarou que, há um ano, não tinha havido hipótese de 

fazer uma análise dos recursos humanos e reafectá-los da forma que entendiam ser a 

mais adequada. Além disso, disse que este era um processo dinâmico e não um 

processo estático. Portanto, à medida que se ia trabalhando iam-se alterando os 

recursos, até pela conjuntura em si, que tinha efeitos em todas as áreas, 

nomeadamente n nesta. Na altura, a Câmara Municipal tinha um mapa de pessoal com 

941 trabalhadores que baixou para 837 trabalhadores.  

Mais explicou que existia no Município um número elevado de contratados e que 

os contratos tinham uma duração máxima de seis anos, e lamentava que não tivessem 

sido  abertos concursos a tempo e horas. Actualmente, alguns desses concursos já não 

faziam sentido. E, em termos formais, não se pode abrir concurso para lugares que 

ocupados com contratados. 

Mais informou que todos estes elementos serão fornecidos  na próxima reunião, 

para se perceber como se pode evoluir, porque com a quebra dos contratados e com 

as pessoas que estão a ir para a reforma, não haverá capacidade de resposta dentro 

da própria lei. O novo Orçamento do Estado não permite progressões na carreira, e o 

concurso que estava a decorrer para coordenadores técnicos terá de cair, porque não 

existe tempo para o finalizar. 
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O Senhor Presidente  referiu ainda que se vai abrir concursos e que existem 

muitos trabalhadores do Município que se irão sujeitar aos procedimentos concursais,  

e que a sua capacidade terá de ser demonstrada em sede de concurso, estando ainda 

em desvantagem perante trabalhadores vindos de outros Municípios que tenham 

contratos por tempo indeterminado  

Mais referiu que, felizmente, ainda existem muitos licenciados e outros 

trabalhadores do Município a investir  nas habilitações a nível de mestrados , o que 

levava a um aumento de qualidade. Contudo, sublinhou que não  haverá capacidade de 

resposta para estes trabalhadores que entretanto ficaram com estas habilitações. 

Por fim, o Senhor Presidente  disse que, na próxima reunião, no âmbito da 

apresentação e discussão do Orçamento para 2011 verão em conjunto a proposta do 

novo mapa de pessoal, analisarão onde estão os trabalhadores e qual a capacidade de 

resposta que possa haver. 

  

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino 

 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  comentou que a Casa Abrigo das Vitimas 

de Violência Doméstica foi inaugurada há 2 meses, e lera num jornal local que a 

Presidente da Associação Mulher XXI dizia que a Casa Abrigo ainda não abrira por 

falta de condições, segundo ela o processo estava em fase de legalização. 

Mais disse que a Presidente da Associação Mulher XXI também não sabia em 

que moldes aquele espaço iria trabalhar, se se destinava a pessoas de carácter 

transitório ou de carácter mais permanente. Assim, o Senhor Vereador Carlos Vitorino  

questionava o que se estava a passar para aquele espaço não abrir, e também lhe 

causava alguma consternação, o facto do modelo de trabalho ainda não estar definido. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  explicou que a Casa Abrigo ainda não 

entrou em funcionamento. Por deliberação da Câmara Municipal de 20 de Abril de 

2010, foi cedido um apartamento para esse fim. As chaves do referido apartamento 

foram entregues em 2 de Setembro de 2010. Mais informou que após a entrega das 

chaves todo o processo foi desencadeado junto da Segurança Social que deverá emitir 

um alvará para o fim a que se destina o apartamento, para que a Câmara Municipal 

possa passar a licença de habitabilidade. Portanto, estavam a ser tomadas as devidas 

diligências para que o local abrisse o mais rapidamente possível. 

Relativamente ao carácter que evidenciou, qualquer Casa Abrigo para vítimas 

de violência doméstica tem um carácter transitório e neste caso concreto, apenas se 

destina  a mulheres.  É uma tentativa de retirar a vítima temporariamente do meio 

agressivo. 
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II - O Senhor Vereador Carlos Vitorino  referiu que, na semana anterior, foi à Charneca 

do Bailadouro, freguesia de Pousos e constatou que os pinheiros que lá existiam foram 

cortados, e quando a Câmara Municipal autorizava o abate de árvores era porque tinha 

em vista um projecto de requalificação ou de valorização do espaço público, gostaria de 

saber qual era objectivamente o projecto em que esta iniciativa se inseria. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  disse que teve conhecimento do abate 

das árvores através do semanário «Região de Leiria», contudo já reunira com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia dos Pousos, onde ele assumiu que tinha mandado 

cortar os pinheiros por se encontrarem em situação de perigo, mas que tencionava 

repor o que foi abatido com pinheiros mansos. 

 

 Ordem do dia   

 

Ponto um 
��������  DEP ARTAME NTO DE OPER AÇÕES URB ANÍSTI C AS  

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 298/03 – Freguesia de Pousos 

DLB N.º 1598/10  | De FREGUESIA DE POUSOS, com sede na Rua Virgolino Monteiro, 

n.º 2, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração e ampliação de uma fracção comercial - fracção “B” do prédio urbano, no 

loteamento n.º 30/82, sito na Travessa Padre João Paulo Barreiro, lote 91, na 

localidade de Charneca do Bailadouro, freguesia de Pousos. 

O projecto cumpre com os parâmetros urbanísticos aplicáveis ao lote 91, 

definidos no loteamento n.º 30/82, nomeadamente com o aditamento n.º 1 ao alvará de 

loteamento n.º 740/95, de 14 de Abril de 1997, e que são os seguintes: 

a. Área total: 400m2. 

b. Tipo de Ocupação: Bloco misto com cave destinada a garagem + 4 pisos para 

comércio e 9 fogos. 

c. Área de Implantação: 320m2 ao nível do r/chão e 400m2 ao nível da Cave. 

d. Área Total de Construção: 1.680m2. 

Relativamente ao presente processo e analisados os elementos apresentados, 

constata-se o seguinte: 

1.º no que diz respeito à legitimidade, o actual proprietário é a Junta de Freguesia dos 

Pousos; 

2.º foi emitido alvará de autorização de utilização para a totalidade das fracções 

habitacionais do lote 91 em 25 de Janeiro de 2006, e para a fracção comercial “A” em 

06/05/2010. A fracção “B não obteve alvará de licença de utilização, porque na vistoria 
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efectuada em 15 de Novembro de 2006, verificou-se que não tinha sido respeitado o 

projecto de construção respectivo e demais condicionantes de licenciamento; 

3.º a proposta apresentada vem regularizar a divergência detectada na vistoria 

datada de 15 de Novembro de 2006, e traduz-se numa ampliação da fracção de 

3,15m². Esta ampliação, somada à área total de implantação do lote 91 perfaz, 

276,78m², cumprindo com o disposto no aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento n.º 

740/95, de 14 de Abril de 1997, que define a área de implantação de 320m²; 

4.º pretende-se para a fracção o uso comercial, cumprindo com o previsto no 

Aditamento n.º 1 ao Alvará de loteamento n.º 740/95, de 14 de Abril de 1997; 

5.º a proposta limita-se a uma alteração pontual de fachada e enquadra-se na 

estética do prédio e da zona envolvente; 

6.º não se verificam desconformidades com a restante legislação aplicável em vigor. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/27 (folhas 921 e 922), a operação urbanística em causa está 

isenta de controlo prévio, face ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, ficando no 

entanto e nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, sujeita a parecer prévio não vinculativo 

da Câmara Municipal. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 27 de Outubro de 2010, 

constante do respectivo processo (folhas 921 e 922), e atendendo a que a operação 

urbanística em causa está isenta de controlo prévio, face ao disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, deliberou por unanimidade  emitir parecer prévio favorável, de acordo 

com o previsto no n.º 2 do artigo e diploma legal acima referido, tendo ainda em 

consideração o disposto nos n.ºs  6 e 7 do mesmo artigo e diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1327/03 –  Diamantino Perpétua e Filhos, 

Lda. 

DLB N.º 1599/10  | De DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA., com sede social na 

Zona Industrial de Casal do Cego, apartado 113, na localidade e freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização da ampliação e 

alteração de um pavilhão de unidade de despoluição e desmantelamento de veículos 

em fim de vida, manutenção e reparação de veículos automóveis, armazém de 

acessórios para veículos e anexos, sito no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Industrial, com enquadramento 

no mesmo e cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 
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Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres já são do 

conhecimento da firma requerente: 

No âmbito da localização: 

• EDP Distribuição - parecer favorável (folha 177); 

• EP – Estradas de Portugal, S.A. - parecer favorável (folha 178); 

No âmbito da utilização: 

• Autoridade de Saúde - parecer favorável condicionado (folha 228); 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil - parecer favorável 

condicionado (folha 227); 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - 

parecer favorável (folhas 162 a 170, 217 e 266); 

Outras unidades orgânicas internas: 

• Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 223 a 226). 

No âmbito do presente processo, foi anteriormente aprovado por deliberação de 

Câmara de 2007/02/01 (folha 94), um pedido de ampliação do armazém, tendo sido no 

entanto apresentado uma nova proposta. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/28 (folhas 287 e 288), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 28 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 287 e 288), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades e os elementos a seguir indicados, devendo os 

respectivos termos de responsabilidade, indicar a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas, aprovado por 

entidade competente para o efeito, consoante a potência necessária; 
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1.3. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria, e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria, respectivamente; 

1.4. projecto de águas pluviais, devendo prever soluções que permitam a 

condução e recolha das águas no interior da parcela; 

1.5. projecto de segurança contra riscos de incêndios, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de Novembro, aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

1.6. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura, face aos 

últimos elementos apresentados; 

1.7. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto que ateste 

a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

2.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas; 

3.º cumprir com a legislação de carácter ambiental aplicável; 

4.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes e eventuais direitos de passagens existentes; 

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

5.1. verificar-se as condições referidas na informação da Divisão de Ambiente, 

condição a constar no alvará de licença de construção; 

5.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, rectificada em 

relação à área a ceder ao domínio público; 

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

danificadas durante a obra. 

Deliberou ainda,  ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, aceitar a doação proposta pela firma requerente, de uma faixa de terreno 

com 68,00m2, destinada ao alargamento do caminho, conforme assinalado na folha 

279, com vista à integração no domínio público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 22/06 – I .J.R. – Sociedade de 

Investimentos Imobiliários 
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DLB N.º 1600/10  | De I.J.R. - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDA., com sede social na Avenida Marquês de Pombal, Edifício Colipo, n.º 458 – 7.º A, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um pavilhão 

destinado a estabelecimento comercial, num centro de desmantelamento de veículos 

em fim de vida e comercialização de peças e alteração dos muros de vedação, sito na 

localidade de Atalho, freguesia de Souto da Carpalhosa, inserido em espaço florestal, 

existindo uma pequena área a Sul, condicionada por Reserva Ecológica Nacional. 

Uma vez que as alterações são ao nível da compartimentação interior e nos 

alçados do pavilhão, não são alterados os parâmetros urbanísticos no que se refere à 

área de utilização ou de construção. 

A firma requerente apresenta parecer favorável da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 389 e 390), relativo ao licenciamento de 

gestão de resíduos.  

Consultada a Autoridade de Saúde (folha 415), esta entidade emitiu parecer 

favorável condicionado, tendo a firma requerente apresentado as peças desenhadas 

rectificadas dando assim cumprimento às condições impostas no parecer, no que se 

refere às instalações sanitárias. 

Em conformidade com a informação prestada pela jurista de apoio ao 

Departamento de Operações Urbanísticas (folhas 450 e 451), a acção judicial registada 

na Certidão da Conservatória do Registo Predial não prejudica o prosseguimento do 

licenciamento, uma vez que existe prova da legitimidade e são cumpridas as normas de 

direito urbanístico. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/28 (folhas 453 e 454), e face à alteração de uso pretendida 

considerando-a de interesse municipal, conforme expresso na subalínea c4) da alínea 

c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal, tendo em conta 

que o investimento total é de aproximadamente €700.000,00, criando cerca de 5 postos 

de trabalho numa primeira fase, conforme indicado pela firma requerente (folha 446), a 

pretensão encontra-se em condições de merecer aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/28, 

constante do respectivo processo (folhas 453 e 454), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, conforme 

expresso na subalínea c4) da alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, tendo em conta que o investimento total é de aproximadamente 

€700.000,00, criando cerca de 5 postos de trabalho numa primeira fase, conforme 

indicado pela firma requerente (folha 446); 
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2.º aprovar o projecto de arquitectura, nos termos do artigo 20.º do Regime Jurídico 

da  Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada, condicionado à apresentação no prazo de 6 

meses para efeitos de licenciamento, os projectos de engenharia das especialidades 

rectificados a seguir indicados: 

2.1. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respectivamente; 

2.2. projecto de águas pluviais, drenando para o interior da parcela; 

2.3. projecto de arranjos exteriores, conforme estabelecido na subalínea c3) do 

n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.4. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, face à condição imposta no parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro;  

2.5. projecto acústico; 

Mais deliberou  informar a firma requerente de que a actividade a desenvolver 

não poderá contemplar o corte das peças e seu enfardamento, uma vez que estas 

operações são consideradas de actividade industrial e portanto sujeitas a um 

licenciamento específico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 232/07 – SOCARROS – Sociedade 

Comercial de Automóveis, Lda. 

DLB N.º 1601/10  | De SOCARROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, 

SA, com sede social no Edifício Grupo Lena, Estrada da Estação, n.º 9/11 - 2.º A, na 

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

com mudança de uso para oficina e stand de automóveis, sito em Pinhal Novo, na 

localidade de Calmeiras, freguesia de Pousos, cujo projecto foi inicialmente aprovado 

em reunião de Câmara de 5 de Agosto de 2008 (folha 159, pasta 2), numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Industrial, 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos e com enquadramento no 

mesmo. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres já são do 

conhecimento da firma requerente: 
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No âmbito da localização: 

• EP – Estradas de Portugal, (folhas 109, 152 a 154); 

No âmbito da utilização:  

• Autoridade de Saúde, (folha 90); 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil, parecer favorável condicionado 

(folha 537); 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 29 de Outubro de 2010 (folhas 539 e 540), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação, e dado que foram entregues os projectos de 

especialidades, o que face ao disposto no ponto 8 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, a declaração de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos, constitui a garantia bastante do cumprimento das normas aplicáveis, 

dispensando a sua apreciação técnica pelos Serviços Municipais, propõe-se também o 

deferimento do pedido de licença nas condições abaixo indicadas. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 29 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 539 e 540), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida 

e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas: 

1.1. Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

1.2. EP-Estradas de Portugal, SA, nomeadamente no que se refere ao acesso 

(condição a constar no alvará de licença de construção); 

2.º previamente à emissão de autorização de utilização deverá verificar-se a execução 

dos arranjos exteriores, de acordo com o indicado na planta de implantação; 

3.º nos termos do previsto no artigo 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada, o promotor da operação urbanística em 

causa, deverá até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal 

dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa singular ou colectiva 

encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 
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5.º afixar no local da obra placa identificativa do técnico responsável pela direcção da 

mesma, conforme previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada; 

6.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, na sua redacção 

actualizada; 

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

disposto no artigo 61.º e seguintes do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, abaixo designado por ROUML; 

8.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, na sua redacção actualizada, e no artigo 87.º do ROUML; 

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

555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

10.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

11.º apresentar, no prazo de sessenta dias, cópia do projecto de execução de 

arquitectura e especialidades, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 80.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

12.º requerer a emissão do competente alvará no prazo de um ano, devendo para o 

efeito apresentar os elementos constantes da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março, 

nomeadamente: 

12.1. declaração válida da inscrição do autor do projecto de estabilidade (Eng.º. 

Miguel Carlos Pedrosa Ferreira), em associação pública de natureza profissional; 

12.2. requerimento modelo 21 (em duplicado), a solicitar a emissão do alvará, 

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

12.3. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

da obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de 

Março; 

12.4. 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; 

12.5. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do ponto 1.º da 

Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março, (seguro de acidentes de trabalho), 

acompanhado do recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

12.6.plano de segurança e saúde; 

12.7.caução no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

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

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 
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“A caução apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 488/07 – Valter Manuel Mendonça 

Barreira 

DLB N.º 1602/10  | De VALTER MANUEL MENDONÇA BARREIRA, residente na Rua 

do Pinhalzinho, n.º 81, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração e ampliação de um edifício, com mudança de uso de armazém para 

oficina de automóveis e construção de um anexo de apoio, sito em Casal do Cego, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida como áreas habitacionais ou residenciais 

de baixa densidade, sem outras condicionantes ao nível do Regulamento do Plano 

Director Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação, e 

com enquadramento no mesmo. 

Foram consultadas as seguintes entidades, tendo as mesmas emitido pareceres 

favorável condicionado e favorável, respectivamente: 

— Autoridade de Saúde (folha 96); 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 73); 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 22 de Outubro de 2010 (folhas101 e 102), a pretensão encontra-se em 

condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 22 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 101 e 102), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2.projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora (se aplicável); 

1.3. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 
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Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respectivamente; 

1.4. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações (se aplicável); 

1.5. projecto acústico; 

1.6. projecto de segurança contra incêndios. 

2.º cumprir com: 

2.1. todos os condicionalismos previstos nos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, nomeadamente no parecer da Autoridade de Saúde e Autoridade 

Nacional de Protecção Civil; 

2.2. a legislação de carácter ambiental aplicável, nomeadamente a que se refere 

ao ruído, águas, óleos usados, pilhas e acumuladores, e dos efluentes e resíduos 

produzidos. 

Deliberou ainda , dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1103/07 –  SADIA – Compra e Venda de 

Propriedades e Gestão de Bens, SA 

DLB N.º 1603/10  | De SADIA - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES E GESTÃO 

DE BENS, SA, com sede social na Estrada Casal dos Matos, n.º 456, r/c J, na 

localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de um edifício de habitação unifamiliar, sito na Rua dos 

Mangerinos, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade, com enquadramento no mesmo e cumprindo com os parâmetros 

urbanísticos nele definidos. 

Tendo em conta as alterações propostas considera-se que não há necessidade 

de efectuar nova consulta à Força Aérea Portuguesa. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 25 de Outubro de 2010 (folhas 463 e 464), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 25 de Outubro 

de 2010 (folhas 463 e 464), constante do respectivo processo, face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 
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dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades e os elementos a seguir indicados, devendo os 

respectivos termos de responsabilidade, indicar a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de Novembro: 

1.1. projecto de estabilidade referente às alterações pretendidas; 

1.2. projecto de águas e esgotos, alertando-se no entanto, que para efeitos de 

futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, conforme estabelecido, no 

n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água 

ao Concelho de Leiria, e n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento Municipal do Serviço 

de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Leiria, respectivamente; 

1.3. projecto de isolamento acústico (Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, e 

Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho). Caso se verifique que as alterações 

propostas não impliquem alteração ao projecto inicialmente entregue, e opte por 

apresentar um pedido de isenção do referido projecto, deverá apresentar 

declaração do respectivo técnico autor do projecto, acompanhado por termo de 

responsabilidade; 

1.4. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o 

projecto de arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

2.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá estar efectuada a  

pavimentação da zona de passeio confinante com os muros, não devendo a rampa de 

acesso às garagens interferir com o passeio, garantido para o efeito, 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. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 182/08 – Ilídio António Lopes Coelho 

DLB N.º 1604/10  | De ILÍDIO ANTÓNIO LOPES COELHO, residente Rua dos Coelhos, 

n.º 56, na localidade de Segodim, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação colectiva (dois fogos) e muros 

de vedação, a situar na Travessa do Outeiro da Vila, na localidade e freguesia de 
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Monte Real, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 4 de Novembro de 2010 (folha 77), 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 11 de Maio de 2010, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do ofício n.º 4477/10, datado de 20 de Maio de 

2010, nomeadamente: 

«O caminho confinante com a parcela não se encontra devidamente 

infraestruturado, nomeadamente, arruamento pavimentado, rede de distribuição de 

água, rede de águas residuais domésticas, rede de águas residuais pluviais, infra-

estruturas de gás e infra-estruturas telefónicas, tendo o pedido de licenciamento de 

obras de urbanização, Urb. n.º 4/09, sido objecto de rejeição liminar por deficiente 

instrução do mesmo.» 

A Câmara Municipal, 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 no n.º 5 do 

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

actualizada, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 11 de 

Maio de 2010, transmitidos através do ofício n.º 4477/10, datado de 20 de Maio de 

2010, nomeadamente: 

«O caminho confinante com a parcela não se encontra devidamente 

infraestruturado, nomeadamente, arruamento pavimentado, 5rede de distribuição de 

água, rede de águas residuais domésticas, rede de águas residuais pluviais, infra-

estruturas de gás e infra-estruturas telefónicas, tendo o pedido de licenciamento de 

obras de urbanização, Urb. n.º 4/09, sido objecto de rejeição liminar por deficiente 

instrução do mesmo.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 418/08 – Ana Filipa do Espírito Santo 

Patrício 

DLB N.º 1605/10  | De ANA FILIPA DO ESPIRITO SANTO PATRÍCIO, residente na Rua 

da Serrada, n.º 3, na localidade de Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um 

estabelecimento comercial para um gabinete de estética (legalização), sito na Rua 

Eng.º Duarte Pacheco, n.º 12, fracção “H”, na localidade e freguesia de Monte Real, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como áreas 

habitacionais ou residenciais de média densidade, sem outras condicionantes, de 

acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação, e com enquadramento 

no mesmo. 
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A área a ampliar já teria sido contabilizada para efeitos de índice, no processo 

de obras inicial n.º 1338/93, pelo que as obras agora a licenciar são apenas de 

alteração de edifício existente e não de ampliação. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres foram favoráveis 

condicionados: 

No âmbito da localização 

• Junta de Freguesia (folha 34); 

No âmbito da utilização 

• Autoridade de Saúde (folha 91); 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 40); 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 4 de Novembro de 2010 (folhas 163 e 164), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 4 de Novembro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 163 e 164), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, projecto de 

estabilidade; 

2.º planta de sobreposições (amarelos e vermelhos), com a indicação do proposto e a 

demolir, face ao projecto de arquitectura aprovado e que consta do processo de obras 

n.º 1338/95; 

3.º cumprir com todos os condicionalismos previstos nos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Informática, Lda. 

DLB N.º 1606/10  | De C.P.S. - CONSULTORES DE INFORMÁTICA, LDA., com sede 

na Avenida 22 de Maio, lote 51 r/c, loja C/D, freguesia de Leiria, referente ao projecto 
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de arquitectura para construção de um edifício industrial e construção de muros, a 

situar na localidade de Cavadas, freguesia de Marrazes. 

Por deliberação tomada em 16 de Novembro de 2009 (folha 88), foi aprovado o 

projecto de arquitectura, tendo o requerente apresentado um aditamento contemplando 

alterações, que visam essencialmente a reorganização do espaço interior, com uma 

pequena redução na área bruta de construção. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 29 de Outubro de 2010 (folhas 437 e 438), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 29 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 437 e 438), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado à apresentação no prazo de 6 meses para efeitos de 

licenciamento, os elementos e os projectos de engenharia das especialidades a seguir 

indicados: 

1.º termo de responsabilidade dos autores do projecto de estabilidade, elaborado de 

acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março; 

2.º termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de elevadores, elaborado 

de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março; 

3.º termo de responsabilidade do coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura; 

4.º comprovativo de inscrição dos técnicos autores do projecto de estabilidade em 

associação de natureza profissional; 

5.º comprovativo de inscrição válido do técnico autor do projecto de ITED em 

associação de natureza profissional. 

6.º projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, aprovado pela Certiel, 

ou ficha electrotécnica; 

7.º projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora; 

8.º projecto de redes prediais de esgotos compatível com as alterações propostas, 

alertando-se no entanto, que para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser 

obtida nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia do 
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mesmo, conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Leiria. 

9.º declaração de conformidade regulamentar referente ao projecto térmico, nos 

termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 31/10 – Condomínio do Prédio sito em 

Rossio dos Borges/Arrabalde D`Aquém 

DLB N.º 1607/10  | De CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM ROSSIO 

BORGES/ARRABALDE D’AQUÉM, com endereço postal para Servoliz – Gestão de 

Condomínios, Lda., Rua Anzebino Cruz Saraiva, n.º 318 – 1.º E, 2419-002 Leiria, com 

sede social na Rua Rossio Borges, n.º 441, Arrabalde D’Aquém, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de fachada do edifício sito no local 

acima referido, com enquadramento no Regulamento do Plano Director Municipal e 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 27 de Outubro de 2010 (folhas 74 e 75), a pretensão encontra-se em 

condições de merecer a aprovação, e dado que foram entregues os projectos de 

especialidades, o que face ao disposto no ponto 8 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, a declaração de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos, constitui a garantia bastante do cumprimento das normas aplicáveis, 

dispensando a sua apreciação técnica pelos Serviços Municipais, propõe-se também o 

deferimento do pedido de licença nas condições abaixo indicadas. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 27 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 74 e 75), face ao disposto no artigo 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e 

tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento 

urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente 

as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo 

licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º nos termos do previsto no artigo 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada, o promotor da operação urbanística em 

causa, deverá até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal 

dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa singular ou colectiva 

encarregada da execução da obra; 
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2.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

3.º afixar no local da obra placa identificativa do técnico responsável pela direcção da 

mesma, conforme previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada; 

4.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, na sua redacção 

actualizada; 

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

no artigo 61.º e seguintes do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de 

Leiria, abaixo designado por ROUML; 

6.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 54.º do ROUML; 

7.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, na sua redacção actualizada  e no art.º 87.º do ROUML; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar, no prazo de sessenta dias, cópia do projecto de execução de 

arquitectura e especialidades, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 80.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

10.º requerer a emissão do competente alvará no prazo de um ano, devendo para o 

efeito, apresentar os elementos constantes da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março, 

nomeadamente; 

10.1. requerimento modelo 21 (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, 

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

10.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

da obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de 

Março; 

10.3. 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; 

10.4. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do ponto 1.º da 

Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março, (seguro de acidentes de trabalho), 

acompanhado do recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

10.5. plano de segurança e saúde; 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 60/10 – Associação de Solidariedade 

Académico de Leiria 

DLB N.º 1608/10  | De ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA, 

com sede social na Rua Machado dos Santos, n.º 8, 1.º, na localidade e freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação 

unifamiliar para instalação de equipamento (lar para crianças e jovens), sito na Rua da 

Esperança, n.º 14, na localidade de São Romão, freguesia de Pousos, em espaço 

definido como áreas habitacionais ou residenciais de média densidade sujeito a Plano 

de Pormenor, sem outras condicionantes ao nível do Regulamento do Plano Director 

Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e respectiva marcação, e com 

enquadramento no mesmo. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres foram favoráveis: 

No âmbito da localização 

• Junta de Freguesia (folha 128) 

No âmbito da utilização 

• Autoridade de Saúde (folha 131); 

• Instituto da Segurança Social, I.P. (folhas 132 a 134); 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 28 de Outubro de 2010 (folhas 135 e 136), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 28 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 135 e 136), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados: 

1.1. projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora; 

1.2. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria, e n.º 1 do artigo 52.º do 
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Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria, respectivamente; 

1.3. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.4. projecto acústico; 

1.5. projecto para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhado da respectiva Declaração de conformidade regulamentar, 

nomeadamente Projecto de verificação térmica nos termos do RCCTE 

(Regulamento das Características de Comportamento Térmico em Edifícios), se 

aplicável; 

1.6. projecto de segurança contra incêndios. 

2.º cumprir com: 

2.1. todos os condicionalismos previstos nos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas; 

2.2. as disposições presentes no Código Civil relativamente as propriedades 

confinantes. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 375/10 –  Olímpia Carvalho Pereira da 

Quitéria Lopes 

DLB N.º 1609/10  | De OLÍMPIA CARVALHO PEREIRA DA QUITÉRIA LOPES, 

residente na Rua José dos Santos Lopes, na localidade e freguesia de Arrabal, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de duas fracções 

(“A” e “B”) destinados a habitação, com a criação de três garagens, do prédio sito na 

Praia do Pedrógão, lote 36, freguesia de Coimbrão, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como aglomerado urbano de Praia de 

Pedrógão, cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos, e em zona 

abrangida pelos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

Consultados os processos antecedentes, verificou-se que não existe processo 

de loteamento para o local em causa.  

A operação urbanística tem no entanto, impacto semelhante a uma operação de 

loteamento nos termos do artigo 23.º do Regulamento de Operações Urbanísticas 

deste Município, estando portanto sujeita ao pagamento de compensação prevista nos 

artigos 102.º, 103.º e 104.º do mesmo Regulamento. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 28 de Outubro de 2010 (folhas 81 e 82), a pretensão encontra-se em 

condições de merecer a aprovação. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 28 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 81 e 82), face ao disposto no artigo 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e 

tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento 

urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente 

as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades e os elementos a seguir indicados, devendo os 

respectivos termos de responsabilidade, indicar a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndios, conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro: 

1.1. projecto de instalação de gás visado por entidade inspectora; 

1.2. projecto de redes prediais de água e esgotos,  alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria, e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria, respectivamente; 

1.3. projecto de isolamento acústico, de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 

de Janeiro e Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho; 

1.4. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando 

aplicável), nomeadamente: 

1.4.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.4.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos 

de Climatização em Edifícios); 

1.5. termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que 

ateste a compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o 

projecto de arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Novembro, na sua redacção actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.13. Processo de obras particulares n.º 431/10 –  Rui do Casal Sousa da 

Fonseca e Outra 

DLB N.º 1610/10  | De RUI DO CASAL SOUSA DA FONSECA E OUTRA, residente na 

Rua das Flores, n.º 125, na freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

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

vedação, a situar na Rua da Esperança, Valverde, freguesia de Marrazes, inserido em 

espaço urbano baixa densidade abrangido por zona de servidão do MDN - Ministério da 

Defesa Nacional e cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no 

Regulamento do Plano Director Municipal. 

Foram consultadas as seguintes entidades, cujos pareceres foram favoráveis: 

No âmbito da localização, 

• MDN – Ministério da Defesa Nacional (folha 278). 

Outras unidades orgânicas internas 

• Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folha 277). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 25 de Outubro de 2010 (folhas 281 e 282), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 25 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 281 e 282), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses, para efeitos de licenciamento, os elementos 

das especialidades em falta, a seguir indicados: 

1.1. projecto de drenagem de águas pluviais rectificado, devendo garantir a 

drenagem das águas pluviais para o logradouro, não impermeabilizado; 

1.2. comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional do 

técnico Engenheiro Sérgio Mendes Rodrigues Gomes; 

2.º no acto de levantamento da licença, apresentar caução no valor de   €1.000,00   a 

fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser 

deterioradas com a construção, de acordo com o estabelecido no artigo 45.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização ,efectuar: 
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3.1. a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,80m de largura junto ao 

muro) e da restante área para alargamento da via, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas públicas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

3.2. a cedência ao domínio público do espaço destinado a alargamento de via e 

passeio e apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em 

relação ao mesmo. 

Deliberou ainda  dar conhecimento ao requerente: 

1.º dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas; 

2.º de que para a ligação às infra-estruturas da rede pública, deverá providenciar a 

aprovação dos projectos da rede predial de água e de drenagem de águas residuais 

junto dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, não sendo o mesmo, 

impedimento para efeitos de licenciamento, conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 

67.º do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de 

Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Leiria, respectivamente. 

Mais deliberou  ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, aceitar a doação proposta pelo requerente, de uma faixa de terreno com 

27,47m2, destinada ao alargamento da via e passeios, conforme assinalado na folha 

176, com vista à integração no domínio público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 543/10 –  Henrique Silva dos Santos 

DLB N.º 1611/10  | De HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, residente na Quinta do 

Carrascal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, a situar na parcela n.º 1 

com 8068 m2, no Viso, Quinta do Carrascal, freguesia de Parceiros, inserida em 

Espaço Urbano (parte) e Espaço Florestal, parcialmente em área de transição urbano 

rural, sem outras condicionantes ao nível da carta do Regulamento do Plano Director 

Municipal e com enquadramento no mesmo, implantando-se ainda em zona definida 

como de perigosidade muito baixa de risco de incêndio, disposta no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (folha 78). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/28 (folhas 102 e 103), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a respectiva aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 25 de Outubro 
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de 2010, constante do respectivo processo (folhas 102 e 103), face ao disposto no 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção 

actualizada, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado a apresentar no prazo de 6 meses os projectos de engenharia 

das especialidades a seguir indicados: 

1.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

2.º ficha electrotécnica; 

3.º projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora; 

4.º projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que para 

efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, conforme estabelecido no n.º 

1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao 

Concelho de Leiria, e n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento Municipal do Serviço de 

Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Leiria, respectivamente; 

5.º projecto de águas pluviais; 

6.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

7.º projecto acústico; 

8.º projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva Declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente Projecto nos 

termos do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico em 

Edifícios), de verificação térmica. 

Mais deliberou  informar o requerente, de que o muro a sudoeste, não 

confinante com a via, foi considerado obra de escassa relevância urbanística, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 

por ser de altura não superior a 1,80 m, pelo que, caso este pressuposto não se venha 

a verificar, deverá solicitar o respectivo licenciamento, apresentado elementos para o 

efeito. 

Deliberou ainda,  ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, aceitar a doação proposta pelo requerente, de uma faixa de terreno com 

205,90 m2 destinada a passeios, conforme assinalado na folha 83, com vista à 

integração no domínio público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.15. Processo de obras particulares n.º 575/10 –  Orfeão de Leiria 

DLB N.º 1612/10  | De ORFEÃO DE LEIRIA, com sede social na Avenida 25 de Abril, na 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de 

um edifício destinado a conservatório de artes, sito no local supra mencionado, inserido 

em área de equipamento, com enquadramento no Regulamento do Plano Director 

Municipal e cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos, nomeadamente 

com o artigo 52.º. 

Analisada a pretensão, verifica-se que compreende uma ampliação de 

134,70m² ao piso recuado e a inclusão de umas escadas exteriores, para cumprimento 

do disposto no Decreto-Lei n.º 220/2009, de 12 de Novembro. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 25 de Outubro de 2010 (folhas 73 e 74), a pretensão encontra-se em 

condições de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 25 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 73 e 74), face ao disposto no artigo 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e 

tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento 

urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente 

as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados, devendo os respectivos termos de 

responsabilidade indicar, a conformidade com as normas de segurança contra 

incêndios, conforme ponto 2 do artigo 6 do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro; 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido, no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respectivamente. 

1.3. projecto acústico; 
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1.4. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 

1.5. esclarecer quanto à necessidade de apresentação dos projectos de ITED, 

eléctrico, instalação de gás e térmico; 

2.º previamente à emissão do alvará de autorização de utilização, deverá verificar-se 

o cumprimento do indicado no Auto de Vistoria n.º 455/07 (folhas 68,69,70,71 e 72), 

nomeadamente apresentação de projectos actualizados junto das respectivas 

entidades, condição a constar no alvará de obras. 

Mais deliberou  dar conhecimento do auto de vistoria acima referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do seguinte processo de pedido de info rmação n.º 18/09 – Adelino de 

Jesus Cordeiro 

DLB N.º 1613/10  | De ADELINO DE JESUS CORDEIRO, residente na Travessa do 

Pinheiro Manso, n.º 100, na localidade de Vale da Pedra, freguesia de Souto da 

Carpalhosa, referente ao pedido de informação prévia para construção de um edifício 

destinado a estabelecimento educacional, para as valências de creche e pré-escolar, a 

situar em Aguadinha, Marinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como área habitacional ou residencial de 

baixa densidade, em zona de protecção da Base Aérea n.º 5 e de protecção de uma 

linha de alta tensão. 

Tratando-se de um edifício destinado a equipamento (educacional), a pretensão 

cumpre os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 52.º do Plano Director 

Municipal. 

O pedido de informação prévia apresentado, uma vez que está instruído com 

bastante informação escrita e gráfica, poderá concluir-se que cumpre genericamente 

com o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, suportado ainda pelos pareceres 

favoráveis da Direcção Regional do Centro da Educação e Instituto da Segurança 

Social. 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

No âmbito da localização: 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no 

âmbito do artigo 13.º A do Regulamento Jurídico da Urbanização e Edificação (folha 

146); 

• FAP – Ministério da Defesa Nacional (folha 144) – parecer favorável; 

• EDP Distribuição (folha 145) – parecer condicionado à alteração da 

linha eléctrica existente no local. 

No âmbito da utilização/funcionalidade da edificação: 



2063 (35) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

• Autoridade de Saúde (folhas 142 e 143) – parecer favorável 

condicionado 

• Direcção Regional do Centro da Educação (folhas 239 e 240) - parecer 

favorável condicionado; 

• Instituto da Segurança Social (folhas 225 a 231) - parecer favorável 

condicionado;  

O processo encontra-se instruído com projecto de segurança aprovado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 129). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 28 de Outubro de 2010 (folhas 241 e 242), a pretensão encontra-se 

em condições de merecer o deferimento. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 28 de Outubro 

de 2010, constante do respectivo processo (folhas 241 e 242), e face ao disposto no 

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

actualizada, deliberou por unanimidade  deferir o pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade da realização da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o parecer da EDP Distribuição, devendo apresentar documento 

emitido por esta entidade, comprovativo da alteração da linha eléctrica e que a mesma 

não interfere com a edificação projectada; 

2.º cumprir com os pareceres da Autoridade de Saúde, Instituto da Segurança Social 

e Direcção Regional do Centro da Educação, devendo o parque infantil previsto no 

exterior satisfazer o Decreto-Lei n.º 119/2009 de 19 de Maio; 

Mais deliberou informar o requerente do seguinte: 

1.º a operação urbanística fica sujeita ao controlo prévio de comunicação prévia, por 

força do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento de Operações Urbanísticas 

deste Município, devendo a mesma ser instruída com todos os elementos previstos no 

artigo 12.º da Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março; 

2.º apresentar projecto contemplando a edificação de muros de vedação, com vista à 

sua admissão na comunicação prévia a apresentar; 

3.º o pedido é omisso quanto à edificação dos muros de vedação, devendo no entanto 

no processo de comunicação prévia, apresentar elementos com vista à sua admissão. 

Deliberou ainda  dar conhecimento ao requerente, do conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades consultadas. 

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

1.3.1. Processo de loteamento n.º 76/77 - Fernando Pereira da Silva Ferreira 

DLB N.º 1614/10  | De FREDERICO MANGAS SILVA, residente na Avenida Dr. 

Francisco Sá Carneiro, Lote 9, 3.º D, Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de alteração ao loteamento situado em Fazenda, freguesia de Parceiros. A 

operação urbanística localiza-se no perímetro da cidade de Leiria, em Zona de Baixa 

Densidade, de acordo com o Plano Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 2 e consistem, essencialmente, no seguinte: 

— Alteração do uso do anexo de arrumação de alfaias agrícolas para garagem e 

arrumos, e alteração do pé-direito de 2,40m para 2,60m; 

— Alteração do uso do 1.º Piso (r/chão) da habitação unifamiliar, de garagem e 

arrumos para área habitacional. 

A pretensão rege-se pelo alvará de loteamento n.º 342/80, (folha 90/pasta1), e 

respectivos aditamentos. O referido alvará prevê a construção de moradias com dois 

pisos, assim como a construção de anexos para arrumação de alfaias agrícolas, com 

uma área que não ultrapasse 20% da área da construção principal, com um pé-direito 

de 2,40.  

Em 2010/09/17, o requerente apresentou novos elementos, passando o Lote 2 a 

possuir as seguintes características: 

— Áreas da Moradia (Rés-do-chão e 1.º Piso para habitação): 

• Área de implantação – 167.32m²; 

• Área de construção do rés-do-chão – 117.21m²; 

• Área de construção do 1.º Piso – 108.27m²; 

— Áreas do Anexo (Garagem e Arrumos com pé-direito de 2.60m): 

• Área de Implantação – 45.37m²; 

• Área de Construção – 21.50m². 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 5 de Novembro de 2010, 

constante do respectivo processo (folha 26), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o 

projecto referente à operação urbanística acima referida, nomeadamente no que se 

refere à alteração relativa aos usos, áreas e pé-direito, ficando o Lote 2 a apresentar as 

seguintes características:  

— Áreas da Moradia (Rés-do-chão e 1.º Piso para habitação): 

• Área de implantação – 167.32m²; 
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• Área de construção do rés-do-chão – 117.21m²; 

• Área de construção do 1.º Piso – 108.27m²; 

— Áreas do Anexo (Garagem e Arrumos com pé-direito de 2.60m): 

• Área de Implantação – 45.37m²; 

• Área de Construção – 21.50m². 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 47/78 - Augusto d a Silva Resende 

DLB N.º 1615/10  | De OTÍLIA DE CAMPOS RODRIGUES RESENDE, residente na Rua 

Encosta de S. Pedro, n.º 253, freguesia de Barreira, referente ao projecto de alteração 

ao loteamento sito no local supra mencionado. A operação urbanística insere-se em 

espaço urbano, em área de baixa densidade, de acordo com o disposto no Plano 

Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 2 e consistem, essencialmente, na alteração 

do polígono de implantação e construção de um anexo, passando o referido lote a 

apresentar as seguintes características: 

— Área do Lote: 1680m2; 

— Área de implantação da moradia: 240m2; 

— Área bruta de construção da moradia: 540m2 (inclui cave e dois pisos 

habitacionais); 

— Cércea da moradia: 6,5m; 

— Área de implantação do anexo: 40m2; 

— Área bruta de construção do anexo: 40m2; 

— Cércea do anexo: 3.0m. 

 Na proposta apresentada, verifica-se uma insuficiência de 10,67m2 de área 

de cedências para zonas verdes e equipamentos. 

Decorreu o prazo para pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do 

alvará de loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 

3 do artigo 27.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, articulado com o estabelecido no artigo 17.º 

do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 5 de Novembro de 2010, 

constante do respectivo processo (folhas 38 e 39), deliberou por  unanimidade  ao 

abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, aprovar o 
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projecto referente à operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo 

licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo 

de um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese da operação de loteamento, completa e 

actualizada em suporte de papel e um exemplar em suporte digital, de acordo 

com as alterações previstas na memória descritiva, devendo discriminar as áreas 

de construção de cada piso e anexo, assim como as áreas de implantação de 

cada construção, conforme disposto na alínea g) do artigo 7.º da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de Março, e memória descritiva completa, em formato pdf; 

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada; 

2.º  proceder ao pagamento da quantia de €177,84, correspondente  a compensações 

por área não cedida, conforme disposto no artigo 82.º do Plano Director Municipal e nos 

termos  dos artigos 102.º e 103.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria; 

3.º  proceder ao pagamento da quantia de €141,53, correspondente ao cálculo da 

taxa por realização, reforço e manutenção de infra-estruturas em operações de 

loteamento, com ou sem obras de urbanização, de acordo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 2.º do Capítulo II do Regulamento e tabela de taxas do Município de Leiria.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 21/79-2 - José Ro drigues Ferreira Dias 

DLB N.º 1616/10  | De BOOTS - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LDA., com 

sede social na Estrada da Estação, n.º 92, r/c, Quinta da Gordalina, na localidade de 

Sismaria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento 

situado em Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes. A operação urbanística localiza-se 

no perímetro da cidade de Leiria, em Zona de Média Densidade, de acordo com o 

Plano Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 47A e consistem, essencialmente, da 

alteração de uso da fracção «A», de Habitação para Comércio/Serviços. 

Decorreu o prazo para consulta pública e pronúncia dos proprietários dos lotes 

constantes no alvará de loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme 

previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 27.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, articulado com o 

estabelecido no artigo 17.º do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando as 

informações prestadas pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 27 de 

Agosto de 2010 e 5 de Novembro de 2010, constantes do respectivo processo (folhas 

48 e 60), deliberou por unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-

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

26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação urbanística acima 

referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo 

de um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada, 

elaborada em suporte de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a 

constante no processo não se encontre válida aquando da entrada do 

requerimento a solicitar a emissão de aditamento ao alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 32/79 - Joaquim F onseca Silva (Requerentes: 

Inês Correia Leonardo e Outro)  

DLB N.º 1617/10  | De INÊS CORREIA LEONARDO E OUTRO, residente na Rua Luís 

de Camões, Lote 16, na localidade de Casal do Ralha, freguesia de Parceiros, 

referente ao projecto de alteração ao loteamento sito no local supra mencionado. 

A operação urbanística insere-se em espaço urbano. 

As alterações incidem sobre o lote 16 e consistem essencialmente na alteração 

da área de implantação e possibilidade de construção de anexo a tardoz da moradia, 

passando o referido lote a possuir as seguintes características: 

— Uso: habitação unifamiliar (com 2 pisos); 

— Área máxima de implantação da moradia: 153m2; 

— Área máxima de implantação do anexo: 107,8m2; 

— Área total da habitação: 251m2; 

— Área do telheiro: 107.8 m2. 

 Na proposta apresentada, verifica-se uma insuficiência de 56,61 m2 de área de 

cedências para zonas verdes e para equipamentos. 

Decorreu o prazo para pronúncia dos proprietários constantes do alvará de 

loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 3 do 

artigo 27.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, articulado com o estabelecido no artigo 17.º do 

ROU. 
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De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

informações prestadas pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 12 de Julho 

de 2010 e 29 de Outubro de 2010, constantes do respectivo processo (folhas 37, 48 e 

49), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 

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

26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação urbanística acima 

referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada 

(incluindo o quadro síntese), elaborada em suporte de papel e um exemplar em 

suporte digital; 

1.2. projecto completo, em suporte digital (CD-ROM ou DVD), nos formatos DWF 

para peças desenhadas, PDF ou DOC para peças escritas, sem quaisquer 

restrições;  

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada; 

2.º  proceder ao pagamento da quantia de €1.118,75, correspondente a 

compensações devido a área não cedida, conforme disposto nos artigos 52.º e 82.º do 

Plano Director Municipal e nos termos dos artigos 102.º e 103.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

3.º  proceder ao pagamento da quantia de €751,08 corresponde ao cálculo da taxa 

por realização, esforço e manutenção de infra-estruturas em operações de loteamento, 

com ou sem obras de urbanização,  de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Capítulo II do Regulamento e tabela de taxas do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.5. Processo de loteamento n.º 32/79 – Joaquim F onseca Silva (Requerente: 

Francisco Rosa Gomes) 

DLB N.º 1618/10  | De FRANCISCO ROSA GOMES, residente na Rua Central, n.º 5, na 

freguesia de Boa Vista, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em 

Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

A operação urbanística insere-se em espaço urbano. 

As alterações incidem sobre o lote 11 e consistem, essencialmente, na alteração 

da área de implantação e possibilidade de construção de anexo a tardoz da moradia, 

passando o referido lote a possuir as seguintes características: 

— Uso: habitação unifamiliar (com garagem, anexos e logradouro); 
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— Área máxima de construção dos anexos: 30m2; 

— Área máxima de construção sem cave: 180m2; 

— Área máxima de implantação: 186,2m2; 

— Área máxima da cave: 156.20 m2. 

Na proposta apresentada, verifica-se uma insuficiência de 16,93 m2 de área de 

cedências para zonas verdes e para equipamentos. 

Decorreu o prazo para pronúncia dos proprietários constantes do alvará de 

loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 3 do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, articulado com o estabelecido no artigo 

17.º do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

informações prestadas pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 12 de 

Agosto de 2010 e 29 de Outubro de 2010, constantes do respectivo processo (folhas 

33, 46 e 47), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 27.º do 

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

Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação urbanística 

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

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada 

(incluindo o quadro síntese), elaborada em suporte de papel e um exemplar em 

suporte digital; 

1.2. projecto completo, em suporte digital (CD-ROM ou DVD), nos formatos DWF para 

peças desenhadas, PDF ou DOC para peças escritas, sem quaisquer restrições;  

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada; 

2.º  proceder ao pagamento da quantia de €235,14, correspondente a compensações 

devido a área não cedida, conforme disposto nos artigos 52.º e 82.º do Plano Director 

Municipal e nos termos dos artigos 102.º e 103.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria; 

3.º  proceder ao pagamento da quantia de €777,33 corresponde ao cálculo da taxa por 

realização, esforço e manutenção de infra-estruturas em operações de loteamento, com 

ou sem obras de urbanização, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Capítulo II do Regulamento e tabela de taxas do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.6. Processo de loteamento n.º 91/79 – Manuel de  Sousa Domingos 

DLB N.º 1619/10  | De PASCAL DOS SANTOS, residente na Rua Principal, Lote 5, 2.º 

Direito, Casal Andrino, freguesia de Pousos, referente ao projecto de alteração ao 

loteamento situado em Vale das Aveias, freguesia de Parceiros. A operação urbanística 

localiza-se no perímetro da cidade de Leiria e em área habitacional/residencial de baixa 

densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal.  

As alterações incidem sobre o lote 20 e consistem, essencialmente, no aumento 

de 77m2 da construção da moradia e na construção de um anexo de 45m2, passando o 

referido lote a possuir as seguintes características: 

— Área máxima de implantação: 182m2; 

— Área bruta de construção: 492m2; 

— Área de construção da cave: 182m2, para o uso de garagem e/ou arrumos; 

— Área de construção do r/c e 1.º andar: 310m2, para habitação; 

— Área do anexo: 45m2. 

Na proposta apresentada, verifica-se uma insuficiência de 57,95 m2 de área de 

cedências para zonas verdes e para equipamentos. 

Decorreu o prazo para pronúncia dos proprietários constantes do alvará de 

loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 3 do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, articulado com o estabelecido no artigo 

17.º do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/11/05, constante do 

respectivo processo (folha 43), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo 

de um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada 

(incluindo o quadro síntese), elaborada em suporte de papel e um exemplar em 

suporte digital, no formato DWF e sem quaisquer restrições;  

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a 

constante do processo não se encontre válida aquando da entrada do 

requerimento a solicitar a emissão do alvará: 
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2.º  proceder ao pagamento da quantia de €1.643,83, correspondente a 

compensações devido a área não cedida, conforme disposto no artigo 82.º do Plano 

Director Municipal e nos termos dos artigos 102.º e 103.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

3.º  proceder ao pagamento da quantia de €776,98 corresponde ao cálculo da taxa 

por realização, esforço e manutenção de infra-estruturas em operações de loteamento, 

com ou sem obras de urbanização,  de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Capítulo II do Regulamento e tabela de taxas do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.7. Processo de loteamento n.º 31/80-2 - Álvaro Gameiro Manuel 

DLB N.º 1620/10  | De FRANCISCO COELHO HERMENEGILDO, representado pelo 

procurador José Carlos Rodrigues Pereira, com endereço postal na Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra, n.º 17, 2.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de alteração ao loteamento situado em Quinta de Santo António, freguesia de 

Marrazes.  

A operação urbanística localiza-se no perímetro da cidade de Leiria, em Zona de 

Média Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 44 e consistem, essencialmente, na mudança 

de uso da fracção «C», correspondente ao r/c direito, de comércio para comércio, 

serviços, escritórios e equipamentos.   

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 27.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, 

articulado com o estabelecido no artigo 17.º do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 5 de Novembro de 2010, 

constante do respectivo processo (folha 40), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente 

à operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 



2072 (44) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada 

(incluindo o quadro síntese), elaborada em suporte de papel e um exemplar em 

suporte digital, no formato DWF e sem quaisquer restrições;  

1.2. projecto completo, em suporte digital (CD-ROM ou DVD), nos formatos DWF para 

peças desenhadas, PDF ou DOC para peças escritas, sem quaisquer restrições;  

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.8. Processo de loteamento n.º 37/88 - Manuel Sa ntos Osório 

DLB N.º 1621/10  | De CASSIANO PEDRO ALONSO GOUVEIA, residente na Quinta de 

Santo António, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento 

situado em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. A operação urbanística localiza-

se no perímetro da cidade de Leiria, em Zona de Média Densidade, de acordo com o 

disposto no Plano Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 2 e consistem, essencialmente, na mudança 

de uso da fracção «BI», de Comércio para Comércio/Serviços.   

Decorreu o prazo para pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do 

alvará de loteamento, sem oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 

3 do artigo 27.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, articulado com o estabelecido no artigo 17.º 

do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 28 de Outubro de 2010, 

constante do respectivo processo (folha 42), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente 

à operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a emissão do aditamento ao alvará de licença de loteamento no prazo de 

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. seis exemplares da planta de síntese do loteamento, completa e actualizada, em 

suporte de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a constante 

do processo não se encontre válida aquando da entrada do requerimento a solicitar 

a emissão do aditamento ao alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



2073 (45) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

1.3.9. Processo de loteamento n.º 1/94 - Diamantino  Raimundo Marto 

DLB N.º 1622/10  | 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 alteração ao loteamento situado em Barriscos, da 

mesma freguesia. 

As alterações incidem sobre os lotes 4 e 7 e consistem, essencialmente, na 

alteração da localização do acesso às garagens do lote 4, passando o mesmo a 

realizar-se pelo arruamento a nascente do edifício, sendo permutado o uso de uma 

parte da parcela C2 com parte do acesso existente (37 m2), confinante com o lote 2 e 

reduzidos dois lugares de estacionamento público. As áreas de cedência para o 

domínio público são mantidas. Verifica-se também bem a redução da área do lote 7, 

com consequente redução da área de implantação, da área da cave e da área total de 

construção, sendo aumentada a área de cedência ao domínio público destinada a 

acessos.   

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 27.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, 

articulado com o estabelecido no artigo 17.º do ROU. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, a pretensão encontra-se em condições de merecer a respectiva 

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 5 de Novembro de 2010, 

constante do respectivo processo (folha 46), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da totalidade do loteamento, completa e 

actualizada em base de papel e um exemplar em suporte digital;  

1.2. projecto de infra-estruturas de arranjos exteriores alterado (rede viária/acesso e 

nova parcela C8). 

2.º ceder ao domínio público a área de 0,45m2, destinada a acessos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.10. Processo de loteamento n.º 8/03 - REIMOBIL - Imobiliária da Quinta do Rei, 

Lda. 

DLB N.º 1623/10  | Retirado. 

 

1.4. Análise do seguinte processo de urbanização n. º 2/09 - ADELINO FARIA 

RODRIGUES - Construção Civil, Lda. e Outra 

DLB N.º 1624/10  | De ADELINO FARIA RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. E 

OUTRA, com sede social na Rua Casal Formoso, n.º 56, na localidade de Caxieira, 

freguesia de Santa Eufémia, referente ao pedido de prorrogação de prazo para 

conclusão das obras de urbanização do loteamento situado em Casal Andrino, 

freguesia de Pousos. 

O pedido apresentado surge na sequência da aprovação das obras de 

urbanização, por deliberação camarária de 29 de Setembro de 2009, culminado na 

emissão do alvará de obras de urbanização n.º 1/10, de 23 de Abril de 2010, onde foi 

estabelecido o prazo de 6 meses para a conclusão das referidas obras de urbanização. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 22 de Outubro de 2010, 

constante do respectivo processo (folha 397), deliberou por  unanimidade  ao abrigo 

do disposto nos n.ºs 3 e 6 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelas sucessivas alterações, deferir a pretensão, prorrogando o 

prazo para a conclusão das obras de urbanização por mais 3 meses, sendo a presente 

prorrogação averbada no alvará, devendo a promotora apresentar, para efeitos de 

averbamento, recibo válido comprovativo do pagamento do seguro de acidentes de 

trabalhos do empreiteiro, acompanhado da respectiva apólice. 

Mais deliberou  manterem-se válidas as restantes condições do alvará, 

incluindo a caução.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  DEP ARTAME NTO DE OBR AS MUNI CIP AIS  

 

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

Cadeia e construção dos corpos de ligação. Edifício  dos Paços do Concelho. 

Estudo de revisão de preços para aprovação 

DLB N.º 1625/10  | Pela firma CONSTRUTORA SAN JOSÉ, SA, e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o estudo de revisão de 

preços provisória, no valor de €89.037,17 + IVA. 
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Em 27 de Outubro de 2005, a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€2.344.250,24 + IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 8 de Outubro de 2009, foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €134.014,96 + IVA, trabalhos a mais a preços 

acordados no valor de €286.559,72 + IVA, o que perfaz um total de €420.574,68 + IVA 

e trabalhos a menos no valor de €161.992,59 + IVA. 

Em 10 de Agosto de 2010, foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €10.046,58 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados 

no valor de €52.267,16 + IVA, o que perfaz um total de €62.313,77 + IVA. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o estudo 

de revisão de preços provisória, no valor de €89.037,17 + IVA. 

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

3993/10, de 29 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 111/2006. Empreitada de ampli ação/remodelação da EB 1 

Gândara dos Olivais, Marrazes. Estudo de revisão de  preços para aprovação 

DLB N.º 1626/10  | 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 – provisória, no valor de €8.547,56 + IVA. 

Em 19 de Fevereiro de 2008, a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€419.990,00 + IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 29 de Dezembro de 2009, foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €38.420,21 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados 

no valor de €63.665,00 + IVA, o que perfaz um total de €102.085,21 + IVA e trabalhos a 

menos no valor de €2.738,83 + IVA. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o estudo 

de revisão de preços provisória, no valor de €8.547,56 + IVA. 

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

4037/10, de 4 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
��������  DEP ARTAME NTO ADMINISTR ATIVO E F INANCEI RO  
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3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

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

durante o mês de Outubro de 2010  

DLB N.º 1627/10  | Presente o relatório de actividades do Serviço 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 

 

48 
 

-4,0% 
 

2.175,71€ 
 

18,41% 

Mercados    44 0% 1.790,21€ 0,27% 

Ocupação de via pública 4 -33,33% 385,50€ 641,3% 

Tramitação de PEF’ s  395   20,06% - -  

Citação e notificação de 
executados 

 

213 
 

60,15% 
 

 - 
 

 - 

PEF’ s  activos  6.106 -2,18% 343.786,23 €  -1,71% 

SMAS  5.796 -2,28% 321.824,48 € -1,87% 

Mercados 225 0,45% 11.626,86€ 1,09% 

Ocupação da via pública 50 -3,84% 870,82€ 1,10% 

Publicidade 14 - 1.485,49 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

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

Remoção de Publicidade 5 - 378,55 €   - 

Diversos 2 - 369,75 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

 

149 
 

8,92% 
 

8.917,31€ 
 

22,6% 

SMAS 100 6,29% 6.293,66€ 37,05% 

Mercados  43 19,44% 2.208,99€ -8,24% 

Ocupação da via pública 6 0% 414,66€ 51,42% 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  
 

3.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com  a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1628/10 | 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 Vice-

Presidente, no período de 27 de Outubro a 5 de Novembro de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 519, 529 a 534, 537, 544, 548, 549, 551, 

552, 554 a 557, 565, 566, 581 a 583, 585, 594 a 601, 604, 605, 608 a 612, 615, 621, 

624, 626, 628, 631 a 634, 637, 909, 910, às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8631, 

8631, 8551, 8552, 8554, 8555, 8558, 8574, 8575, às ordens de pagamentos de 

Facturas n.ºs: 4044, 7551, 7752 a 7754, 7774 a  7776, 7889, 7892, 7898, 7899, 7901, 

7902, 7904, 7905, 7907 a 7910, 7913, 7915, 7917, 7941, 7953, 7955, 7957, 7960, 

7962, 7964 a 7968, 7970, 7975, 7977, 7981, 7984, 7987, 7990, 7992, 7998, 8002, 

8004, 8007, 8015, 8018, 8019, 8036, 8038, 8042, 8043, 8063, 8068, 8072, 8075, 8076, 
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8078 a 8080, 8083, 8084, 8174, 8182, 8266, 8276, 8277, 8346 a 8348, 8350, 8353, 

8356, 8357, 8372 a 8375, 8281, 8386, 8404 a 8410, 8412 a 8415, 8435, 8437, 8504 a 

8512, 8514 a 8550, 8553, 8576 a 8588, 8592 a 8596, 8598  a 8615, 8616,  8617, 8618, 

8626, 8627, 8629, 8630, 8637, 8661, 8670, 8671, 8709, 8711, 8715, 8616, 8718, 8720, 

8724, 8727, 8728, 8737, 8743, 8746, 8747, 8748, 8760, 8761.  

Também, tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 

Presidente, no período de 8 a 9 de Novembro de 2010, correspondente às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 911 a 914, 918, 920, 922, 923, 926, 927, 931, 934, 935, 

938, 940, a 943, 945 a 961, Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 9765, 8766 e às ordens 

de pagamentos de Facturas n.ºs: 8590, 8666, 8741, 8771,  8773 a 8780, 8816 a  8821, 

8823, 8824, 8831, 8832, 8645, 8647, 8650, 8651, 8653, 8655, 8657 a 8660, 8801,8802, 

8813 a 8815, 8838, no valor total de €1.268.514,43.   

 

3.2.2. XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. Ratificação  

DLB N.º 1629/10  | Presente a XXII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 22.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 20.ª Alteração ao Plano de Investimentos e 20.º Alteração ao 

Plano 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 Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção das 

Senhoras Vereadoras Neusa Magalhães e Isabel Gonçalves e com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Carlos Vitorino, Filipa Alves e Gastão Oliveira, eleitos pelo 

Partido Social-Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 11 de 

Novembro, que autoriza a XXII alteração ao Orçamento da Despesa para o presente 

ano de 2010 com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€1.806.402,23 cada, e a XXII Modificação ao Plano com inscrições/reforços no valor de 

€1.488.454,86 e diminuições/anulações no montante de €1.383.516,80.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. XXIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. II Revisão  

DLB N.º 1630/10  | Presente a XXIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2010 que se consubstancia na 2.ª Revisão ao Plano de Investimentos 

de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção das 



2078 (50) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

Senhoras Vereadoras Neusa Magalhães e Isabel Gonçalves e com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Carlos Vitorino, Filipa Alves e Gastão Oliveira, eleitos pelo 

Partido Social-Democrata, autorizar XXIII Modificação às Grandes Opções do Plano 

que se consubstancia na II.ª Revisão ao Plano de Investimentos com uma variação de 

mais €115.000,00 para o ano de 2011, tal como proposto.  

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1631/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 9 de Novembro 

de 2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €4.991.124,23 sendo de 

Operações Orçamentais €4.184.461,77 e de Operações de Tesouraria €805.662,46, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

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

3.3.1. Votos de pesar 

a) Joaquim José Crispim Pedrosa Silva 

DLB N.º 1632/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao trabalhador Joaquim José Crispim Pedrosa 

Silva, Assistente Técnico, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de 

seu pai. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Maria Antonieta Monteiro dos Santos 

DLB N.º 1633/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Maria Antonieta Monteiro dos 

Santos, Assistente Técnica, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de 

seu sogro. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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c) Arminda Pereira Rodrigues  

DLB N.º 1634/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Arminda Pereira Rodrigues, 

Assistente Técnica, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu pai. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  DIVISÃO DE PLANEAMENTO , ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL  

 

Cedência de um terreno em direito de superfície par a crematório 

DLB N.º 1635/10  | Retirado. 

 

 

Ponto cinco 
��������  DIVIS ÃO  DE  JUV ENTUDE  E  EDUC AÇ ÃO  

 

Projecto Aldeia de Natal 2010. Programação e Orçame nto  

DLB N.º 1636/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta do que é 

do seguinte teor: 

ALDEIA DE NATAL 2010 | 4 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010 

De 4 a 23 de Dezembro de 2010 terá lugar a 10.ª edição da Aldeia de Natal, na 

zona compreendida entre o Edifício do Banco de Portugal, Jardim Luís de Camões e o 

Largo 5 de Outubro. 

Esta iniciativa, de cariz social, cultural e pedagógica, fortemente enraizada na 

programação local, assume-se como um espaço especialmente dedicado aos mais 

jovens e seus familiares.  

Durante cerca de duas semanas, os nossos visitantes serão convidados a entrar 

neste pequeno “Mundo” de fantasia, que, para além da inevitável presença do Pai 

Natal,  os conduzirá numa “viagem” repleta de espectáculos, animações e oficinas. 

Nos dias úteis prevemos receber a visita de 6.500 crianças, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 10 anos (pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico). Aos 

fins-de-semana, abertos ao público em geral, estima-se a presença de mais 10.000 

visitantes.  

I. OBJECTIVOS 

— Promover a dinamização da cidade na época de Natal; 

— Criar um espaço de magia, alusivo ao natal, apelando ao imaginário das crianças; 
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— Oferecer às crianças e suas famílias, duas semanas plenas de actividades, numa 

perspectiva lúdica, pedagógica e cultural; 

— Fomentar a interacção entre crianças e entre estas e os seus familiares. 

II. DESTINATÁRIOS 

Este projecto destina-se à população em geral, embora vocacionado especialmente 

para crianças e jovens, bem como os seus familiares.  

1) Grupos organizados: estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º CEB, 

instituições de solidariedade e tempos livres; 

2) Participantes individuais – população em geral; 

3) Participação especial: Pediatria do Hospital de Santo André. 

III. FUNCIONAMENTO 

Calendário: de 4 a 23 de Dezembro de 2010 

• Inauguração: 4 de Dezembro de 2010, pelas 15 horas 

IV. CONTEÚDOS E ACTIVIDADES - COMPONENTES DO PROJEC TO 

O projecto é composto por várias componentes, como se pode ver no quadro abaixo.  

V. ORÇAMENTO  

Componente  Descrição  Local  Horário  

1. Fábrica do Pai 
Natal  
 

- Trono do Pai Natal, onde as 
crianças são recebidas pelo Pai 
Natal; 
- Espectáculo de magia; 
- Conto de Natal; 
- Exposição de brinquedos. 

Edifício Banco 
de Portugal 

 

Dias úteis:  
10h00 – 12h00 e 14h00 

- 17h00 
Sábados: 

10h00 – 12h00 e 15h00 
– 18h30 

Domingos e Feriados: 
15h00 – 18h30 

2. Praça dos Reis 
Magos 

 

Recriação histórica, tendo os Reis 
Magos como protagonistas.  
 
 

Jardim Luís de 
Camões 

Dias úteis:  
10h00-12h00 e 14h00 – 

16h00 
Sábados, Domingos e 

Feriado:  
15h00 – 18h30 

3. Oficina das 
Invenções e 
Criações 

Dinamização de actividades / 
oficinas a cargo de diversas 
entidades e empresas locais. 

Largo 5 de 
Outubro 

Dias úteis:   
16h30 – 18h30 

Sábados: 
10h00 – 12h00 e 15h00 

– 18h30 
Domingos e Feriados : 

15h00 – 18h30 

4. Recreio dos 
Duendes 

 

Presépio, Mostra de Natal 
(exposição de trabalhos realizados 
por entidades locais), o carrossel, e 
outros. 

Largo 5 de 
Outubro 

Não se aplica. 

5. Espaço 
Solidariedade 

Espaço de divulgação e promoção 
da actividade das instituições de 
solidariedade social do concelho. 

Jardim Luís de 
Camões 

 

Dias úteis:  
12h00 - 18h00 

Sábados:  
10h00 – 18h00 

Domingos e Feriado: 
14h00 – 19h00 

6. I Mostra de 
Doçaria de Leiria 

Espaço de divulgação e promoção 
da doçaria típica da região. 
Concurso de Esculturas de Açúcar e 
Chocolate.   

Jardim Luís de 
Camões 

 

18 e 19 de Dezembro  
15h00 – 19h00 
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Descrição  Valor estimado  

Animação 19.500,00€ 

Comunicação 5.500,00€ 

Transportes de alunos 13.500,00€ 

Logística 2.500,00€ 

TOTAL:  41.000,00€ 

À semelhança dos anos anteriores, o projecto deverá contar com o apoio de 

vários patrocinadores, ao abrigo da Lei do Mecenato, sendo oportunamente 

apresentado ao executivo camarário.  

Em 2009 a proposta de orçamento apresentada para este projecto foi de 

€102.320,00, tendo sido efectivamente dispendido pelo Município €84.689,00. 

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

4129/10, de 11 Novembro. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO E GES TÃO DE EQUIP AME NTOS ED UC ATIVOS 

 

6.1. Apoio à Freguesia de Maceira. Cedência de mate riais 

DLB N.º 1637/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

à Freguesia da Maceira, sob a forma de materiais: 

Considerando que os Jardins de Infância de A – do -Barbas e A – dos - Pretos 

carecem de intervenção ao nível de pinturas interiores e exteriores (incluindo muros); 

Considerando que o Município está em condições de assegurar o fornecimento 

dos baldes de tinta necessários para os respectivos trabalhos; 

Considerando que, localmente, existe mão-de-obra e disponibilidade da 

Freguesia de Maceira para colaborar na resolução da problemática. 

Propõe-se a cedência de materiais à Freguesia da Maceira, para pintura dos 

referidos estabelecimentos de ensino, conforme se enuncia: 

Estabelecimento de 
ensino 

Designação material  Quantidade  Valor  
Unitário 

Valor  

JI de A-do-Barbas baldes de tinta branca 
(20l) 

10 €45,99 €459,99 

JI de A-dos-Pretos Baldes de tinta branca 
(20l) 

10 €45,99 €459,99 

• Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a alínea f) do n.º 2 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –
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A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

apresentada e autorizar a cedência dos materiais referenciados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.2. Fornecimento de gasóleo a estabelecimentos de ensino 

DLB N.º 1638/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, informação que é 

do seguinte teor: 

Considerando que as Juntas de Freguesia de Caranguejeira, Cortes, Maceira e 

Souto da Carpalhosa esgotaram a verba prevista no Protocolo de Delegação de 

Competências com a realização de intervenções necessárias nos vários 

estabelecimentos de ensino; 

Considerando que de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e as alíneas 

a e b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de Janeiro, é competência municipal a gestão de 

equipamentos educativos; 

Considerando a importância de assegurar atempadamente a satisfação destas 

necessidades identificadas, garantindo o normal funcionamento das actividades e a 

criação de condições para a aprendizagem das crianças; 

Para conhecimento, informa-se que foi desencadeado procedimento de 

aquisição de gasóleo, para aquecimento central de edifícios escolares, conforme se 

enuncia: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.3. Apoio à Freguesia de Carreira. Cedência de mat eriais 

DLB N.º 1639/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

à Freguesia da Carreira, sob a forma de materiais, que se apresenta: 

Considerando que o Jardim-de-Infância da Carreira é constituído por 1 

grupo/turma que funciona em instalações pré-fabricadas; 

QUANTIDADE 
Litros  

Designação do produto  LOCAL DE ENTREGA  Estimativa de 
custos 

1000 Gasóleo para aquecimento central JI Souto do Meio  € 880,00 

1000 Gasóleo para aquecimento central EB1/JI Palmeiria  € 880,00 

1000 Gasóleo para aquecimento central EB1 Caranguejeira  € 880,00 

1000 Gasóleo para aquecimento central JI Cortes  € 880,00 

500 Gasóleo para aquecimento central EB1 Cavalinhos  € 440,00 

500 Gasóleo para aquecimento central JI A-dos-Pretos  € 440,00 

1000 Gasóleo para aquecimento central EB1 Souto da Carpalhosa € 880,00 

500 Gasóleo para aquecimento central JI Vale da Pedra € 440,00 

6500 Total litros  Total estimado  € 5720,00 
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Considerando que junto ao complexo educativo existe a possibilidade de criação 

de melhores condições para o desenvolvimento de actividades lúdico-pedagógicas das 

crianças; 

Considerando a importância de salvaguardar as necessárias condições de 

segurança; 

Considerando que, localmente, existe mão-de-obra especializada e 

disponibilidade da Freguesia da Carreira e dos pais e encarregados de educação, para 

colaborarem na resolução da problemática. 

Propõe-se a cedência de materiais à Freguesia da Carreira, conforme se 

enuncia: 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Valor  

Lancil de vidraço bujardado, com secção 
de 1,10mx0,20m 

3,40 € 185 ml 629,00 € 

Lancil de vidraço bujardado, com secção 
de 0,20 mx0,23 m 

5,83 € 110 ml 641,30 € 

Balde de Tinta branca (20l) 45,99 € 2 Unid 91,98 € 

Lavatório mural com coluna  46,20 € 2 Unid 92,40 € 

Sanita de fixação ao pavimento, com 
saída dual com curva de esgoto, fixação 
da curva de esgoto à parede e jogo de 
fixação 

22,80 € 2 Unid 45,60 € 

Autoclismo - duplo 3/4,5 litros 20,58 € 2 Unid 41,16 € 

Tampo de sanita 14,40 € 2 Unid 28,80 € 

Lavatório mural com jogo de fixação à 
parede (para deficientes) 

297,28 € 1 Unid 297,28 € 

Urinol sem tampa de alimentação interior 
e fixação à parede 

27,11 € 1 Unid 27,11 € 

Piaçaba  1,53 € 3 Unid 4,59 € 

Cabide duplo 0,71 € 3 Unid 2,13 € 

Doseador de sabonete de parede 10,23 € 3 Unid 30,69 € 

Porta rolos para papel higiénico 8,05 € 3 Unid 24,15 € 

Dispensador de tolhas de papel para 
mãos 

8,57 € 3 Unid 25,71 € 

    Total  1.981,90€ 

Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa l egal em vigor. 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Valor  

Areia fina 8,50 € 180 TON 1.530,00 € 

Pó de pedra 4,00 € 38 TON 152,00 € 

Calçada miúda portuguesa 85,00 € 25 TON 2.125,00 € 

Brita de calcário N.º 1 4,50 € 24 TON 108,00 € 

Touvenant miúdo 4,00 € 150 TON 600,00 € 

Total  4.515,00 € 
Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa l egal em vigor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea b) do n.º 1 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a alínea f) do n.º 2 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –
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A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

apresentada e autorizar a cedência dos materiais referenciados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

6.4. Apoio ao Agrupamento de Escolas de Caranguejei ra. Cedência de Materiais 

DLB N.º 1640/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

ao Agrupamento de Escolas de Caranguejeira, sob a forma de materiais: 

Considerando que a Escola EB1 de Caldelas carece de intervenção ao nível de 

pintura interior das salas de aula; 

Considerando que o Município está em condições de assegurar o fornecimento 

dos baldes de tinta necessários para os respectivos trabalhos; 

Considerando que, localmente, existe mão-de-obra e disponibilidade do 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira para colaborar na resolução da 

problemática. 

Propõe-se a cedência de materiais ao Agrupamento de Escolas de 

Caranguejeira, para pintura das salas do referido estabelecimento de ensino, conforme 

se enuncia: 

Estabelecimento de 
ensino 

Designação material  Quantidade  Valor  
Unitário 

Valor  

EB1 Caldelas baldes de tinta branca 
(20l) 

2 €45,99 €91,98 

• Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a alínea f) do n.º 2 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta 

apresentada e autorizar a cedência dos materiais referenciados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  DIV IS ÃO D A CULTUR A   

 

7.1. Marionetas em Novembro, reportagem da RTP. Rat ificação de despacho 

DLB N.º 1641/10  | No âmbito da acção “Marionetas em Novembro” que foi presente em 

reunião de Câmara de 6 de Outubro, manifestou a RTP o interesse em fazer uma 

reportagem sobre esta iniciativa, deslocando uma equipa a Leiria durante todo o dia 10, 

acompanhando alguns eventos no Teatro Miguel Franco e Teatro José Lúcio da Silva, 

de modo a emitir na sua programação ainda no próprio dia. 
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Atendendo ao manifesto interesse municipal que tem sempre a projecção da 

cidade e do concelho de Leiria a nível nacional, com trabalhos deste género, autorizou 

o Senhor Vice-Presidente a despesa correspondente a 10 almoços para a equipa de 

filmagem por despacho datado de 5 do corrente mês que importa agora ratificar. 

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

3 do artigo 3.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

considerar de interesse municipal a divulgação do evento “Marionetas em Novembro” 

pela RTP e ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente que autorizou a despesa 

com 10 almoços para os membros da equipa de filmagens, num custo de €80,00. 

Esta despesa está prevista na rubrica 2010/A252 – Marionetas em Novembro e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 4074/10, de 8 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Shop On de Natal 

DLB N.º 1642/10  | O Shop On de Natal será a 2.ª Edição do projecto de animação de 

rua, a promover pelo Município de Leiria e a ACILIS, no próximo dia 4 de Dezembro 

para valorização do comércio local através de um diversificado programa de animação 

e do prolongamento de horários, até à meia-noite, das cerca de 120 lojas aderentes, 

situadas nas seguintes ruas e locais: 

Av. Combatentes da Grande Guerra, Rua Dr. Correia Mateus, Rua Eng.º Duarte 

Pacheco, Rua João de Deus, Rua Comandante João Belo, Rua da Graça, Praça 

Rodrigues Lobo, Rua Francelino Pimentel, Lg. 5 de Outubro, Rua Rodrigues Cordeiro, 

Rua Barão de Viamonte, Lg. Paio Guterres, Av. Heróis de Angola, Rua D. Maria Graça 

Lúcio da Silva, Rua Wenceslau de Morais, Rua de S. Francisco, Rua Cap. Mouzinho de 

Albuquerque; Largo Marechal Gomes da Costa, Rua D. António da Costa, Rua Gago 

Coutinho, Rua D. Dinis, Largo das Forças Armadas, Travessa Dr. Américo Cortês Pinto, 

Centro Comercial Maringá e Edifício D. João III. 

Pretende-se com esta iniciativa criar um comércio “ligado” com a cidade e com 

os clientes e que, simultaneamente, transmita a dinâmica e força do comércio 

tradicional e o empenhamento das entidades envolvidas para a sua valorização. 

A ACILIS, enquanto entidade co-organizadora do evento, compete a impressão 

dos materiais gráficos e respectiva divulgação.  

Ao Município de Leiria, enquanto entidade co-organizador do evento, compete 

assegurar os seguintes aspectos: 

— Programar e suportar os custos para a animação de rua; 

— Proceder ao corte total de trânsito, das 18 horas às 24 horas, na Rua 

Comandante João Belo, assegurando no entanto o acesso ao parque de 

estacionamento do Centro Comercial D. Dinis que terá estacionamento gratuito 

neste dia. 



2086 (58) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

— Suportar os custos com o acompanhamento policial para o desfile de Pais 

Natais em bicicleta e a pé, a realizar entre as 21horas e as 23horas, que 

decorrerá nas ruas acima mencionadas; 

— Garantir o reforço de iluminação no Largo Paulo VI para a concentração dos 

participantes; 

— Emitir as licenças necessárias, nomeadamente de recinto improvisado e 

Sociedade Portuguesa de Autores; 

— Respeitar as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º 

do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, 

de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 

15.º do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação 

agendadas para o período entre as 21horas e as 24horas. 

Para a realização das actividades prevê-se um custo total de €3.000,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considera de interesse 

municipal apoiar as iniciativas descritas na informação acima descrita que dinamizarão 

a cidade de Leiria e deliberou por unanimidade  ao abrigo do estipulado nas alíneas l) 

do n.º 2 e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, assegurar 

todo o apoio logístico mencionado na mesma, a reserva dos espaços públicos, o 

pagamento à SPA, bem como os cachês resultantes das contratações para o programa 

de animação e dos serviços prestados pela PSP, estimando-se um custo total de 

€3.000,00. 

Mais deliberou  garantir o respeito pelo cumprimento dos limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

9/07, de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º 

do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação agendadas para 

o período entre as 21horas e as 24horas.  

O valor implicado nesta despesa está previsto na rubrica 2010/A/258 – Outros 

Eventos e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4110/10, de 10 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  DIVIS ÃO  DE  MUSEUS,  P ATRIMÓNIO  E  BI BLIOTEC AS  

 

8.1. Cedência de instalações do M|i|mo – Museu da I magem em Movimento para 

realização de workshop  e conferência sobre fotografia 

DLB N.º 1643/10  | Presente um pedido da Comissão Organizadora do Projecto “As 

Imagens da República” do Instituto Politécnico de Tomar, com a ENTFE 2010/7587, 

para a cedência das instalações do Museu para a realização do workshop e 
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conferência sobre fotografia no âmbito do projecto “As Imagens da República” durante 

o mês de Dezembro. 

Considerando que o projecto foca uma das áreas importantes do Museu e que 

esta é uma forma de divulgação do próprio Museu, o apoio prestado será gratuito, 

comprometendo-se a entidade em questão de fazer a publicação nos meios de 

divulgação da iniciativa de toda a colaboração prestada pela Câmara Municipal de 

Leiria. 

Mais se informa que a referida Comissão criou um portal onde constam todos os 

parceiros e vai ainda ser editada uma publicação resultante dos workshops realizados, 

onde será mencionado o logo do Município e do Museu. 

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

conjugadas da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  autorizar a cedência das instalações do Museu da 

Imagem em Movimento para a realização do workshop e conferência no âmbito do 

projecto “As Imagens da República”. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Protocolo de Parceria entre a Fundação EDP e o  Município de Leiria/M|i|mo – 

Museu da Imagem em Movimento 

DLB N.º 1644/10  | Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes a minuta de 

protocolo de parceria entre a Fundação EDP e o Município de Leiria/m|i|mo, tendo 

como objecto a realização de 2 (duas) exposições temporárias a partir da colecção de 

Artes Plásticas da Fundação EDP, a realizar na sala de exposições de longa duração 

do m|i|mo – museu da imagem em movimento (ANEXO C). 

O Município de Leiria/m|i|mo tem como missão a recolha, salvaguarda, 

conservação e inventariação de objectos e técnicas relacionadas com as imagens em 

movimento, dando condições para o seu estudo e pesquisa, potenciando a fruição dos 

recursos de uma forma lúdica e criativa, trabalhando com o público na construção de 

conhecimentos sobre cinema e fotografia como técnicas e como arte, num diálogo 

processual sobre a criação de imagens e imaginários. 

A Fundação EDP, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada pela 

EDP – Energias de Portugal, SA, tem por fins gerais a promoção, o desenvolvimento e 

o apoio a iniciativas de natureza social, cultural, científica, tecnológica, educativa e 

ambiental. 

O Município de Leiria/m|i|mo integra desde 2004 a Rede Portuguesa de Museus 

que contempla como objectivos, entre outros, “a valorização e a qualificação da 

realidade museológica nacional”, “a cooperação institucional e a articulação entre 

museus” e “a descentralização de recursos”. 
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Ao abrigo da Lei-Quadro dos Museus, Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, é 

estabelecido no seu artigo 109.º que “Os museus que integram a Rede Portuguesa de 

Museus colaboram entre si e articulam os respectivos recursos com vista a melhorar e 

rendibilizar a prestação de serviços ao público” bem como que “A colaboração traduz-

se no estabelecimento de contratos, acordos, convénios e protocolos de cooperação 

entre museus ou com entidades públicas e privadas” que visem a realização conjunta 

de projectos de interesse comum e uma perspectiva descentralizada de racionalização 

e optimização dos recursos. 

É do interesse de ambas as instituições, Município de Leiria/m|i|mo e Fundação 

EDP, estabelecerem um Protocolo com vista ao estabelecimento de um Acordo de 

Parceria. 

A proposta de minuta de protocolo estabelece como responsabilidades da 

Fundação EDP: 

• as despesas com os seguros e transportes das peças; 

• a montagem das exposições; 

• os eventuais custos adicionais decorrentes do projecto expositivo que 

visem a a alteração da configuração espacial existente; 

• os conteúdos a constar do guia de cada uma das exposições; 

• a cedência pelo período de um ano de uma escultura de Ângela Ferreira, 

a instalar no pátio exterior da entrada da sala de exposições temporárias. 

A proposta de minuta de protocolo estabelece como responsabilidades do 

Município de Leiria / m|i|mo: 

• as despesas com a estadia e refeições dos técnicos afectos à montagem 

das exposições; 

• o projecto de luminotecnia de cada uma das exposições; 

• a produção do material promocional, que constam de cartazes, convites 

e guia de cada uma das exposições; 

• a divulgação na Leiriagenda, mupis da cidade de Leiria e website; 

• a alimentação eléctrica da escultura de Ângela Ferreira, a instalar no 

pátio exterior da entrada da sala de exposições temporárias; 

• a organização do programa cultural a realizar no dia de inauguração de  

cada uma das exposições. 

A proposta de minuta de protocolo estabelece como responsabilidades conjuntas: 

• a organização do protocolo associado à inauguração de cada uma das 

exposições; 

• fazer constar os logótipos do respectivo parceiro e co-produtor em todos 

os suportes promocionais relacionados com o objecto do mesmo. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  concordar com o teor da minuta de protocolo e autorizar o Senhor 

Presidente a outorgar o protocolo referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  D I V I S ÃO  D E  DE S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ó M I C O  E  PL AN E AM E N T O  

 

9.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1645/10  | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes 

constatado que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este 

Município. 

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos  dos n.ºs 2, 3 e 4, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, notificando os requerentes, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

INT. 2010/3049 Hora Lava – Lavandaria, 
Lda 

Sequência de letras 
autocolantes na montra 

Centro Comercial 
Maringá, Leiria 

ENT. 2009/343 Red Post – Design, 
Criatividade e 
Comunicações, Lda. 

Um painel Outdoor 
Digital (dimensões: 
3,572m-comprimento x 
2,548m – altura) e uma 
altura total de 5,587m 

Circular Interna de Leiria 
- Leiria 

INT.2003/11057 Brisanorte – Pastelarias, 
Lda 

Dois toldos e dois painéis 
luminosos 

Edifício D. João III, Loja 
7, r/c, Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a 

Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo 

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 
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Mais deliberou  notificar aos requerentes o 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. 

 

9.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1646/10  | No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a 

manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio 

licenciamento, foi o responsável pela mesma publicidade notificado do teor dessa 

deliberação para exercer o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do 

CPA. Não tendo exercido esse direito de audição, é de novo presente o processo a 

seguir indicado, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 2, 

alínea a), e nos n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

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 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observ.  

Ent. 
2010/6405 

Media 
Channel – 
Publicidad
e Exterior, 
Unipessoa
l, Lda 

2010/09/
21 

2010/06/3
0 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Uma tela 
publicitária na 
empena 
 

Quinta do 
Taborda, Lt. 
53, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício n.º 
13558, de 
2010/09/29. 

A Câmara Municipal, analisado o processo e no seguimento da anterior 

deliberação, deliberou  por unanimidade  ordenar a remoção da publicidade e 

respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

artigo 21.º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

pelo mesmo motivo constante da anterior deliberação da intenção de ordenar a 

remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo o infractor responsável pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado artigo 21.º, do mesmo 

Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 



2091 (63) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

9.3. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público  

DLB N.º 1647/10  | Após deslocação da Fiscalização, constatou-se a existência de um 

painel publicitário colocado sem o licenciamento prévio deste Município, ou seja, 

encontra-se abusivamente instalado em espaço público. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de ordenar a 

remoção do painel publicitário constante do mapa anexo, nos termos do n.º 1, artigo 

23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de 

prévia notificação ao proprietário da mesma, por ter havido uma utilização abusiva do 

espaço público: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

ENT. 
2010/18287 

Media Channel – 
Publicidade Exterior, 
Unipessoal, Lda. 

Um painel publicitário 
(dimensões: 8,00m – 
comprimento x 3,00m – 
altura) 

Rotunda Porto Moniz, 
Leiria 

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

ordenar a remoção do painel publicitário supra mencionado, em cumprimento do n.º1, 

artigo 23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente 

de prévia notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização 

abusiva do espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  DIV IS ÃO DE MOBIL ID ADE E TR ÂNSI TO  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Mobilidade e 

Trânsito 

10.1. Aditamento ao Plano de Sinalização Temporária  PST.06.S. Ratificação do 

despacho (Entfe.7569/2010) 

DLB N.º 1648/10  | Presente o novo pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.06.S. promovido pela Somague Engenharia, SA, entidade responsável 

pela execução do Lanço IC36.  

Este projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos 

serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto e já tinha 

sido aprovado na reunião de Câmara de 15 de Junho. Visto que a entidade contou com 

alguns imprevistos em obra teve de adiar a entrada das Fases 2 e 3, não cumprindo 

com os prazos inicialmente estabelecidos, propõe-se o aditamento à respectiva 

deliberação e nova aprovação de acordo com o seguinte: 

Registo/ Entrada  Data de Data / Freguesia  Alterações ao Trânsito  
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despacho do 
Sr. Vice-
Presidente 

Horário  

Entfe.7569/2010 26 de Outubro Fase 2 – 24 
de Novembro 
a 22 de 
Dezembro 
 
Fase 3 – 27 
de Outubro a 
24 de 
Novembro 

Barreira Fase 2 – Trânsito 
alternado na Rua da 
Imaculada Conceição – 
Corte no sentido Leiria-
Telheiro 
 
Fase 3 – Trânsito 
alternado na Rua da 
Imaculada Conceição – 
Corte no sentido Telheiro - 
Leiria 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação do PST.06.S, o Senhor Vice-Presidente 

da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionadas, 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 Municipal, 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal em aditamento à 

deliberação de 15 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Plano de Sinalização Temporária PST.18.LA. Ra tificação do despacho 

(Entfe.7642/2010) 

DLB N.º 1649/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.18.LA promovido pela Lena Construções, SA, entidade responsável 

pela execução do Lanço IC2, Alargamento. 

Este projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos 

serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

Registo/ Entrada  Data de 
despacho do 
Sr. Vice-
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Entfe.7642/2010 28 de Outubro A partir de 28 
de Outubro 
até à 
conclusão da 
fase 

Leiria 
 
Parceiros 

Corte dos acessos 
entre Parceiros e IC2, 
no sentido Norte/sul, 
respectivamente, em 
virtude do corte 
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A partir da 
22h 

definitivo das ligações 
entre Parceiros e o IC2 
ao Pk 121+200 (Nó do 
Hipermercado). 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação do PST.18.LA, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização 

das alterações ao trânsito supra mencionadas, 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 Municipal, 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Plano de Sinalização Temporária PST.25.L. Rat ificação do despacho (Ent. 

21466/2010) 

DLB N.º 1650/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.25.L. promovido pela Lena Construções, S.A., entidade responsável 

pela execução do Lanço IC9 para realização da Passagem Superior PS14B, na 

Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Este projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos 

serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

Registo/ Entrada  Data de 
despacho do 
Sr. Vice-
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Entrada.21466/2010 28 de Outubro 2 de 
Novembro 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Corte da Estrada da 
Romana, com desvio 
alternativo EM357 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 
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Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação do PST.25.L, o Senhor Vice-Presidente 

da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionadas, 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 Municipal, 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos  de licenciamento de 

realização de espectáculos desportivos e divertimen tos públicos ao ar livre. 

Ratificação de despachos 

DLB N.º 1651/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descrito na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer do processo relativo ao 

licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza desportiva para provas ou 

passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data de 
despacho 
do Sr. Vice-
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesia
s 

Alterações 
ao Trânsito  

Associaç
ão de 
Pais e 
Encarreg
ados de 
Educaçã
o da 
Escola 
EB 2,3 
Dr. 
Correia 
Alexandr
e 

1.º 
Passeio 
Solitário 
em 
Bicicleta 

Entrada 
20809/2
010 

GNR – 
Entfe. 
7628/201
0 

28 de 
Outubro 

31 de 
Outubro 
 
A partir das 
9h 

Caranguej
eira 

Troço da 
Barroca da 
Gafaria à 
Escola do 
1.º Ciclo 
do Vale 
Salgueiro 
(2 km) 

Fábrica 
da Igreja 
Paroquial 
de Souto 
da 
Carpalho
sa 

Passeio 
Turístico 
de 
Viaturas 
Clássicas 

Entrada 
19373/2
010 

GNR – 
Entrada 
20894/20
10 

28 de 
Outubro 

31 de 
Outubro 
 
9h às 18h 

Souto da 
Carpalhos
a 

Corte de 
Trânsito 
da Rua da 
Paz e Rua 
Principal 
(Vale da 
Pedra) 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesia
s 

Alterações 
ao Trânsito  

Motor 
Clube de 
Monte 
Redondo 

Passeio 
TT “Em 
Ondas 
Off-Road” 

Entfe.71
48/2010 

GNR – 
Entrada 
21910/20
10 

11 de 
Novembro 

13 de 
Novembro 
 
20h às 04h 

Monte 
Redondo 
 
Coimbrão 

Trânsito 
condiciona
do em 
alguns 
pontos do 
percurso 
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Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas 

para a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente e o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, após analisarem os assuntos, 

concederam os respectivos despachos de autorização das alterações ao trânsito supra 

mencionadas, a serem ratificados 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 Municipal, 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 

os despachos do Senhor Presidente e do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Bênção do Caloiro. Alterações ao trânsito (En tfe.7812/2010) 

DLB N.º 1652/10  | Presente o e-mail proveniente do Centro de Apoio ao Ensino 

Superior (CAES), relativo ao pedido de autorização para a realização de cortejo de 

caloiros de todas as escolas do Ensino Superior de Leiria que, este ano, será no dia 18 

de Novembro às 20h30min, na Sé de Leiria 

A concentração dos caloiros diante da Câmara Municipal está prevista para as 

20h00, partindo o desfile para a Sé, por volta das 20h15min, passando pelo Largo da 

República, Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos Reis, Rua Barão de Viamonte e 

finalizando no Largo da Sé. 

Após a finalização do desfile, considerando a presença de inúmeras pessoas 

junto da Sé de Leiria, o Largo da Sé ficará encerrado ao trânsito até ao final do evento, 

assim como a Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia 

de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como 

pelo seu restabelecimento. 

O Centro de Apoio ao Ensino Superior solicita ainda 20 grades metálicas para 

estabelecer um corredor das escadas da Sé até à entrada da mesma. 

A Câmara Municipal, considerando que o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do 

Código da Estrada, conjugado com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

44/2005, é da sua competência autorizar a utilização da via pública para a realização 

de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito 

normal, após análise do exposto, deliberou por  unanimidade  aprovar a realização do 

desfile dos caloiros das escolas do Ensino Superior de Leiria. 

Mais deliberou  ceder as 20 grades metálicas ao Centro de Apoio ao Ensino 

Superior. 
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Deve ser dado conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP para acompanhar o cortejo em toda a sua extensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.6. Alterações ao trânsito no âmbito das Comemora ções do Armistício da I 

Grande Guerra. Ratificação do despacho (Int.12773/1 0) 

DLB N.º 1653/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, o despacho a autorizar as 

alterações ao trânsito necessárias para a cerimónia das Comemorações do Armistício 

da I Grande Guerra, que decorreu na Cidade de Leiria no dia 11 de Novembro. 

Em reunião de preparação do evento em epígrafe, que contou com a presença 

do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, de representante do Secretário de Estado da 

Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, da Esquadra de Trânsito da PSP, RAL 4, Liga 

dos Combatentes, do Gabinete do Senhor Vereador António Martinho e da Divisão de 

Relações Públicas e Comunicação ficou apurado que as alterações seriam efectuadas 

entre as 9h30min e as 10h30min para treino da cerimónia e entre as 10h30min e as 

11h30min para a cerimónia. 

ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO : 

—  Encerramento do trânsito, nos dois sentidos, entre a Rotunda das Olhalvas e o 

entroncamento da Avenida Nª Sr.ª de Fátima com a Avenida Marquês de 

Pombal; 

—  Encerramento ao trânsito do arruamento de acesso ao Santuário da Nª Sr.ª da 

Encarnação; 

—  Encerramento ao trânsito da Rua Tenente Valadim, no que respeita a veículos 

afectos à obra, à Cruz Vermelha e serviços aí existentes. 

No período do treino da cerimónia, assim como durante a cerimónia, foi ainda 

necessário encerrar o acesso ao Parque de Estacionamento de Santo Agostinho e ao 

Lar da Santa Casa Misericórdia de Leiria, no acesso pela Rua Nª Sr.ª da Encarnação. 

Para garantir as alterações ao trânsito propostas foi necessário solicitar o 

serviço remunerado de três agentes da PSP, coordenados por um chefe, no horário 

estabelecido, sendo o custo previsto de €150,00. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via a Câmara 

Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que as alterações ao trânsito foram acordadas apenas no dia 8 de 

Novembro, não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a reunião de 

Câmara anterior à realização da cerimónia, pelo que o Senhor Presidente da Câmara, 
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após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito, 

datado de 9 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 Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.7. Alterações ao trânsito no Centro Histórico de  Leiria decorrentes da 

Empreitada DS1 – Construção do Centro Cívico e Resp ectiva Praça Pública do 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana d o Centro Histórico de 

Leiria (PALOR) 

DLB N.º 1654/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta das 

alterações ao trânsito necessárias para a execução dos trabalhos da Empreitada “DS1 

– Construção do Centro Cívico e Respectiva Praça Pública” do Programa de Acção 

Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), candidatura 

aprovada no Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração Urbana”, inscrito 

no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos do MaisCentro - 

Programa Operacional Regional do Centro. 

A obra, com a assinatura do auto de consignação aprazada para o dia 22 de 

Novembro, localizada na Rua Barão de Viamonte, será realizada em condições de 

acessibilidade muito difíceis, dada a estrutura morfológica do Centro Histórico de Leiria. 

Atendendo à necessidade de protecção de pessoas e bens e garantir o acesso à obra, 

será necessário colocar tapumes de vedação do local da obra, impossibilitando, desta 

forma, o trânsito automóvel que actualmente se processa na Rua Barão de Viamonte. 

Desta forma será necessário implementar, desde dia 22 de Novembro e até ao final de 

Junho de 2011, as seguintes alterações ao trânsito: 

— No troço da Rua Barão de Viamonte situado entre o Largo da Sé e a Rua Manuel 

Rodrigues, apenas os veículos associados à obra e os veículos de emergência 

poderão circular; 

— Nos dias em que esteja previsto um fluxo excepcional de veículos para a obra, 

nomeadamente a remoção de entulhos e terras e a aplicação de betão, será 

necessário encerrar ao trânsito o Largo da Sé e arruamentos limítrofes; 

— No troço da Rua Barão de Viamonte situado entre o Largo Cândido dos Reis e a 

Rua Rodrigues Cordeiro, o sentido do trânsito será invertido, sendo possível apenas 

para residentes e comerciantes, sendo, no caso dos últimos, apenas para cargas e 

descargas; 
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— No troço da Rua Barão de Viamonte situado entre a Rua Rodrigues Cordeiro e a 

Rua Miguel Bombarda, serão assegurados ambos os sentidos apenas para 

residentes e cargas e descargas de comerciantes; 

— De forma a garantir a necessária segurança dos residentes e comerciantes (cargas 

e descargas) da zona em questão, os veículos que circulem na Rua Barão de 

Viamonte serão canalizados para o Largo 5 de Outubro de 1910 através do eixo Rua 

Rodrigues Cordeiro - Praça Rodrigues Lobo. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, aprovou a programação das 

obras e, considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  unanimidade  aprovar as 

alterações ao trânsito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.8. Alterações ao trânsito nos arruamentos adjace ntes ao Convento de Santo 

Estêvão 

DLB N.º 1655/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta das 

alterações ao trânsito nos arruamentos adjacentes ao Convento de Santo Estêvão, 

motivadas pela execução dos trabalhos da Empreitada “EPA 3 – Requalificação do 

Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico” do Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

As alterações serão implementadas nos seguintes locais: 

— Largo Serafim Lopes Pereira - Como consequência da montagem do estaleiro de 

apoio às obras referidas, têm sido recebidas várias reclamações por falta de 

visibilidade para os condutores dos veículos que circulam no sentido Rua Mártires 

do Tarrafal – Avenida Ernesto Korrodi. A Divisão de Mobilidade e Trânsito propõe a 

solução apresentada no esquema que constitui o Anexo A e que é anexo à 

presente acta (INT-2010/12870), que incluí a formalização de apenas uma via de 

circulação no largo, sendo o restante espaço repartido entre estacionamento e 

respectivas vias de acesso, com recurso a grades metálicas e à colocação de um 

sinal H4 (via pública sem saída) junto da entrada da Escola Secundária Domingos 

Sequeira. As alterações ao trânsito são temporárias, terminando com a retirada do 

estaleiro do local; 

— Rua Fonte do Poçinho e Rua das Olarias – As alterações surgem no seguimento 

de um pedido da GNR e têm em conta o aumento significativo do número de 

veículos que utiliza as vias em questão, dado que as mesmas funcionam como 

alternativa de escoamento dos veículos dos encarregados de educação dos alunos 
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do Colégio Nossa Senhora de Fátima. Pretende-se alterar o sentido de circulação 

paralelo à Rua dos Mártires, de modo a que os veículos que circulam na Rua dos 

Mártires tenham acesso à Rua Fonte do Pocinho em mão, assim como a saída da 

Rua das Olarias para a Rua dos Mártires seja feita igualmente em mão. Esta 

alteração, que permite melhorar os acessos ao terreno que a GNR utiliza como 

estacionamento, reduz os pontos de conflito com o trânsito que circula na Rua dos 

Mártires, diminuindo o risco de acidentes. Os sinais a implementar constam do 

registo interno (INT. 2010/12822). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com as alterações 

ao tráfego acima propostas, devendo os serviços dar conhecimento à PSP. 

Mais deliberou  que os serviços do Departamento de Obras Municipais, 

procedam às diligências necessárias para a implementação da sinalização acima 

referida e à remoção da sinalização existente no local que contrarie a sinalização agora 

proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.9. Colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal 

DLB N.º 1656/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, várias 

solicitações para colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal, 

devidamente analisadas pela Divisão de Mobilidade e Trânsito: 

Entidade / 
Munícipe 

Registos 
Entrada 

Local  Freguesia  Proposta de sinalização  

Manuel 
Sequeira 

Interna 
12296/2010 

Rua dos Mártires Leiria Colocação de 2 sinais H7 
completos 
(Passagem para peões) 

Cátia 
Pedrosa 

Entrada 
19739/2010 

Na Rua sem 
saída no 
entroncamento 
com a Rua do 
Moinho 

Carreira Colocação de 1 sinal B2 
(Paragem obrigatória no 
entroncamento) 

Nesta sequência, o Senhor Vereador António Martinho propõe a colocação das 

sinalizações supra mencionadas, de acordo com o Regulamento de Sinalização do 

Trânsito, aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

Propôs ainda que fosse retirada toda a sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações que agora são propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a colocação 

das sinalizações supra mencionadas, devendo os serviços dar conhecimento às forças 

de segurança locais. 
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Mais deliberou  que os serviços do Município procedam às diligências 

necessárias para a implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da 

sinalização existente nos locais que contrarie as sinalizações agora propostas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  D I V I S ÃO  D O  DE S P O R T O  

 

11.1. Apoio à Freguesia de Marrazes para aquisição de piso sintético  

DLB N.º 1657/10  | Presente os ofícios da Junta de Freguesia de Marrazes (ENT. 

09/13635, de 22 de Junho, ENT. 09/27965, de 14 de Dezembro e ENTFE. 10/7046, de 

6 de Outubro), a solicitar apoio para a comparticipação na aquisição do piso sintético 

para o Pavilhão Desportivo Municipal de Marrazes. 

Considerando que: 

a) No período compreendido entre 13 de Junho 1987 e 31 de Agosto de 2009 

esteve em vigor um “Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e a Junta de 

Freguesia de Marrazes, para a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Marrazes”; 

b) No disposto na Cláusula 3.ª do Protocolo supracitado, estava definido que “(...) 

A Junta de Freguesia de Marrazes, administrará o Pavilhão (…)” e na sua 

Cláusula 12.ª, prevê que “(…) As obras de melhoramento, ampliação ou 

remodelação do pavilhão, serão de conta da Câmara Municipal  de Leiria e da 

Junta de Freguesia de Marrazes em moldes a definir, caso a caso (…)”; 

c) O piso sintético adquirido pela Junta de Freguesia de Marrazes para o Pavilhão 

Desportivo Municipal de Marrazes, em 23 de Setembro de 2008, teve como 

objectivo a substituição do piso de madeira existente, por este não cumprir as 

normas de segurança e os regulamentos em vigor das modalidades praticadas 

nesta instalação desportiva, impedido a realização de jogos oficiais. 

Contudo para a prática de Hóquei em Patins, uma das principais modalidades 

desenvolvidas neste Pavilhão, o piso veio a revelar-se inadequado, pelo que 

ficou reservado para ulterior aplicação noutro equipamento para o qual seja 

condizente; 

Considerando ainda, que à data acima mencionada foi acordado entre as 

partes, Câmara Municipal de Leiria e Junta de Freguesia de Marrazes, que o Município 

assumiria o custo do referido piso; 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição de 

um apoio financeiro no valor total de €25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos euros), 
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para a aquisição do piso sintético, mediante a apresentação do comprovativo de 

despesa. 

A Câmara Municipal, 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 6, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir à Junta de Freguesia de 

Marrazes um apoio financeiro no valor total de €25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos 

euros), mediante a apresentação do comprovativo de despesa. 

O apoio a efectuar no valor de €25.200,00, está em conformidade com as 

Opções do Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 – Apoio ao 

funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4117/10, de 11 

de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Apoio ao Hóquei Clube de Leiria para a realiz ação do “XXV Sarau de 

Patinagem do Hóquei Clube de Leiria 

DLB N.º 1658/10  | Presente a carta do Hóquei Clube de Leiria (ENT.10/15534, de 20 

de Julho), a solicitar apoio para realização, no dia 20 de Novembro de 2010, do “XXV 

Sarau de Patinagem do Hóquei Clube de Leiria”, a decorrer no Pavilhão Desportivo 

Municipal de Santa Eufémia. 

Considerando a importância da realização desta iniciativa aberta aos praticantes 

de Patinagem Artística, entre os 3 e os 20 anos; 

Considerando que o evento supracitado reunirá cerca de 150 patinadores e 

cerca de 500 espectadores, o Senhor Vereador António Martinho, propôs a atribuição 

do seguinte apoio logístico: 

—  cedência e transporte de 20 vasos com flores/plantas, no período de 19 a 22 de 

Novembro de 2010; 

—  cedência de 10 mini-guiões com brasão do Município de Leiria, para oferta aos 

Clubes participantes. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €45,80, sendo que 

cada mini-guião tem um custo de 4,58/Un. 

O Hóquei Clube de Leiria deverá ainda para efeitos do cumprimento do Plano 

de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, remeter à Câmara 

Municipal o correspondente Relatório de Actividades. 

A Câmara Municipal, 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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-



2102 (74) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  atribuir ao Hóquei Clube de Leiria 

o apoio logístico supracitado para a realização do “XXV Sarau de Patinagem do Hóquei 

Clube de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto doze 
��������  GABINETE DE PROJECTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS 

 

12.1. EM 543 – Estrada da Barreira. Adenda ao contr ato de financiamento 

DLB N.º 1659/10  | Presente a adenda ao Contrato de Financiamento 

(ENT.2010/21983), relativo à candidatura n.º 1591, apoiada pelo FEDER, referente ao 

projecto de “E.M. 543 – Estrada da Barreira”, celebrado entre o Município de Leiria e o 

MaisCENTRO, em 26/07/2010. A adenda (ANEXO D) surge na sequência do pedido de 

alteração, submetido em 31/08/2010 e aprovado pela Comissão Directiva do Programa 

Operacional Regional do Centro, em 14/10/2010, solicitando a reprogramação temporal 

e financeira (ajustamento do valor do investimento elegível e taxa de comparticipação 

para 80%). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação desta candidatura e 

ratificou o respectivo Contrato de Financiamento na reunião de 23/03/2010 (ANEXO E). 

Mais tomou conhecimento  da adenda ao Contrato de Financiamento, na 

sequência da aprovação pela Comissão Directiva do Programa Operacional Regional 

do Centro, em 14/10/2010, do pedido de alteração/reprogramação temporal e financeira 

(ajustamento do valor do investimento elegível e taxa de comparticipação para 80%), 

relativo à candidatura n.º 1591, referente ao projecto de “E.M. 543 – Estrada da 

Barreira”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.2. Estrada dos Guilhermes, Maceira, Zona Industr ial da Marinha Grande. 

Adenda ao contrato de financiamento 

DLB N.º 1660/10  | Presente a adenda ao Contrato de Financiamento (ENT. 

2010/21801), relativo à candidatura n.º 1608, apoiada pelo FEDER, referente ao 

projecto de “Estrada dos Guilhermes – Maceira – Zona Industrial da Marinha Grande”, 

celebrado entre o Município de Leiria e o MaisCENTRO, em 26/07/2010. A adenda 

(ANEXO F) surge na sequência do pedido de alteração, submetido em 15/09/2010 e 

aprovado pela Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Centro, em 

19/10/2010, solicitando a reprogramação temporal e financeira (ajustamento do valor 

do investimento elegível e taxa de comparticipação para 80%). 



2103 (75) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2010.11.16 

Im-DA-15-09_A0 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação desta candidatura e 

ratificou o respectivo Contrato de Financiamento na reunião de 23/03/2010 (ANEXO G). 

Mais  tomou conhecimento  da adenda ao Contrato de Financiamento, na 

sequência da aprovação pela Comissão Directiva do Programa Operacional Regional 

do Centro, em 19/10/2010, do pedido de alteração / reprogramação temporal e 

financeira (ajustamento do valor do investimento elegível e taxa de comparticipação 

para 80%), relativo à candidatura n.º 1608, referente ao projecto de “Estrada dos 

Guilhermes – Maceira – Zona Industrial da Marinha Grande”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.3. Centro Escolar de Monte Redondo. Submissão de  candidatura 

DLB N.º 1661/10  | Para conhecimento da submissão da candidatura do Centro Escolar 

de Monte Redondo, em 28/11/2010, ao MaisCentro, no âmbito do Aviso n.º Centro-

EDU-2010-13, relativo ao Regulamento Específico “Requalificação da Rede Escolar do 

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

Esta candidatura subdivide-se em 4 componentes, relativas a obras de 

ampliação e reformulação e aquisição de mobiliário escolar, material didáctico e 

informático, sendo o valor de investimento total de €1.876.717,38, com taxa de 

comparticipação de 80%. O prazo de elegibilidade desta candidatura é de 15/04/2011 a 

15/04/2013. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da submissão da candidatura do 

Centro Escolar de Monte Redondo, em 28/11/2010, ao MaisCentro, no âmbito do Aviso 

n.º Centro-EDU-2010-13, relativo ao Regulamento Específico “Requalificação da Rede 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.4. Candidatura ao programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de 

Museus – ProMuseus. Concessão de apoio 

DLB N.º 1662/10  | Presente, o ofício do Instituto dos Museus e da Conservação 

(ENT.2010/21805) relativo à candidatura, a informar da concessão de apoio ao ponto 4 

– área de apoio, reservas, com o objectivo de equipar as reservas visitáveis do m|i|mo 

– Museu da Imagem em Movimento. 

Neste âmbito, foi solicitado e aprovado o investimento elegível de €22.351,12, 

para a aquisição de mobiliário para acondicionamento e divulgação do acervo do 

Museu na reserva visitável, tendo sido atribuído o apoio de €5.587,78, correspondente 

a 25% do valor elegível. 

De acordo com o indicado na candidatura, deverá ser aberto o procedimento de 

aquisição das vitrinas até 6 de Dezembro de 2010, devendo estar adjudicado até 20 de 

Janeiro de 2011. Prevê-se que o trabalho fique concluído em 19 de Maio de 2011. 
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Em termos de financiamento, e de acordo com o Despacho Normativo n.º 

3/2006, de 13 de Julho, o pagamento de 70% do montante aprovado, ou seja 

€3.911,45, será transferido até 30 dias após a outorga do contrato. O remanescente 

será disponibilizado após relatório da execução do projecto e da entrega dos 

documentos comprovativos da realização das despesas. Nestes termos, deverá estar 

previsto para 2010/2011 a verba de €22.351,12 (OE 25% _ AL 75%). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da concessão do apoio ao ponto 4 – 

área de apoio, reservas, com o objectivo de equipar as reservas visitáveis do m|i|mo – 

Museu da Imagem em Movimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto treze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Senhor  Vereador  Gonça lo  Lopes  
 

13.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva  

DLB N.º 1663/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para a cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

— A Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), solicita a cedência do TJLS, 

para a comemoração do seu 137º Aniversário, a ter lugar no dia 8 de Dezembro, 

entre as 12h00 e as 20h00. No âmbito destas comemorações a SAMP pretende 

proporcionar aos sócios, convidados e comunidade em geral um conjunto de 

Concertos das suas Formações Residentes (Banda Filarmónica e Tunas) no Teatro 

José Lúcio da Silva 

— Associação de Pais da Escola Amarela, para a realização da festa de Natal da 

crianças da escola, a ter lugar no dia 15 de Dezembro, entre as 16h30 e as 20h00. 

Solicitam ainda autorização para que a assistência seja composta por crianças com 

idade inferior a três anos, assim como pedem autorização para utilização dos meios 

sonoros do Teatro. 

— O Jardim Escola João de Deus solicita a cedência do TJLS, para as comemorações 

do seu 75º Aniversário, a ter lugar no dia 16 de Fevereiro. Para comemorar a data o 

Jardim de Escola João de Deus pretende organizar uma palestra com a presença do 

Dr. António Ponces de Carvalho, para abrir à sua comunidade educativa e a uma 

comunidade mais abrangente. 

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, nos 

termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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13.2. Relatório e contas do Teatro José Lúcio Silva  referente ao ano de 2009 

DLB N.º 1664/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, o relatório e contas 

do Teatro José Lúcio Silva, referente ao ano de 2009, documento distribuído 

oportunamente na reunião de Câmara, do dia 6 de Outubro de 2010.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o documento deliberou por  

unanimidade  aprovar o Relatório e contas do Teatro José Lúcio Silva, referente ao ano 

de 2009 (ANEXO G).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Senhor  Vereador  L i no  Pere i ra  

 

14.1. Minuta de Acordo de Cooperação para a gestão e manutenção do espaço 

verde a implantar na parcela de terreno cedida ao d omínio público no âmbito do 

processo n.º T 108/82 (Zona Industrial da Cova das Faias) 

DLB N.º 1665/10 |  Através de requerimento com o registo de entrada nesta Autarquia 

sob o n.º 2010/19530, de 23 de Setembro de 2010, a sociedade “MEIGAL - 

ALIMENTAÇÃO, SA”,  na qualidade de proprietária do lote 4 sito na Zona Industrial da 

Cova das Faias, vem requerer a este Município,  a gestão e a manutenção do espaço 

verde a implantar na parcela de terreno cedida ao domínio público no âmbito do 

referido  loteamento, em sede do processo n.º T 108/82. 

Considerando que: 

Os espaços verdes assumem um importante papel nas políticas municipais, 

enquanto áreas de lazer, imprescindíveis para a qualidade de vida da população, 

designadamente em espaço urbano.  

Na continuidade de uma política integrada de gestão dos espaços públicos 

pretende o Autarquia garantir a manutenção e limpeza de tais espaços, dando 

respostas objectivas  às necessidades dos munícipes. 

A gestão dos espaços verdes e de utilização colectiva poderá ser confiada a 

moradores ou a grupos de moradores das zonas loteadas e urbanizadas, atento o 

disposto  no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de Abril, através, designadamente, 

da celebração de Acordos de Cooperação. 

O recurso a figuras contratuais daquele tipo parte do reconhecimento de que se 

trata de uma forma, por excelência, adequada a ajustar ou conciliar os interesses 

públicos e os interesses privados. 
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O Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias prevê no seu artigo 17.º 

que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria a execução e a manutenção 

das infra-estruturas urbanísticas da zona industrial. 

Face aos considerandos que antecedem e atendendo a que o Município deve 

utilizar todos os meios à sua disposição para concretizar as parcerias com os privados, 

propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Ordenamento, Urbanismo e Obras Municipais a 

celebração de um Acordo de Cooperação com a sociedade “Meigal  - Alimentação, 

S.A”, conforme minuta em anexo (ANEXO H), que terá a sua incidência, nomeadamente, 

sobre a limpeza, a higiene, conservação do espaço verde implantado . 

A Câmara Municipal, concordando com a informação precedente, deliberou por 

unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30  de Março, 

autorizar a celebração do Acordo de Cooperação com  a sociedade “Meigal  - 

Alimentação”, com vista à gestão e manutenção do espaço verde a implantar em 

parcela cedida ao domínio público (lote 4 da Zona Industrial da Cova das Faias). 

Mais deliberou  aprovar a minuta de Acordo de Cooperação apresentado em 

anexo e conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para assinar o mesmo. 

Finalmente, deliberou  que à presente deliberação seja dada publicidade nos 

termos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

14.2. Processo de licenciamento de obras particular es n.º 1029/05 - SESAGEST – 

Projectos e Gestão Imobiliária, SA. Revogação parci al da deliberação tomada em 

reunião datada de 6 de Outubro de 2010 

DLB N.º 1666/10 |  Em reunião do executivo municipal datada de 19 de Outubro de 

2010, foi deliberado autorizar a libertação gradual dos €3.000.000,00 (três milhões de 

euros) correspondentes a parte da garantia bancária prestada pela “LCC – Leiria 

Shopping, Centro Comercial, SA” para o cumprimento das obrigações prescritas na 

clausula terceira do Protocolo celebrado entre  aquela entidade e o Município de Leiria. 

Mais foi deliberado que, o montante a libertar seria em conformidade e no 

seguimento dos pagamentos efectivamente realizados pela “LCC – Leiria Shopping, 

Centro Comercial, SA”, descritos nas alíneas a) a e) da cláusula 2.2. do novo protocolo 

proposto. 

Vem, agora, a “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA”, solicitar a 

libertação da garantia, na integra, após a assinatura do novo Protocolo, justificando o 

seu pedido na sub-rogação da sua posição, bem assim na intenção da “AELO – Auto 

Estradas do Litoral oeste, SA” prestar, a favor do Município, uma garantia bancária no 
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montante de €3.000.000,00 (três milhões de euros), caucionando, deste modo, o 

cumprimento da obrigação assumida. 

Face ao pedido apresentado, propõe o Senhor Vereador Lino Pereira a 

revogação parcial da deliberação tomada em 19 de Outubro de 2010, na parte 

correspondente à libertação da garantia bancária de €3.000.000,00 (três milhões de 

Euros), permitindo o seu resgate após a assinatura do novo Protocolo e apresentação 

de nova garantia bancária, de igual montante, pela AELO – Auto Estradas do Litoral 

Oeste, SA. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada e considerando 

o interesse público subjacente à situação que se pretende acautelar, deliberou por 

unanimidade revogar parcialmente a sua deliberação datada de 19 de Outubro de 

2010, nos termos do artigo 141.º do Código do Procedimento Administrativo, na parte 

respeitante à libertação da garantia bancária de €3.000.000,00 (três milhões de euros), 

autorizando a libertação da garantia referida após a assinatura do novo Protocolo e 

apresentação de nova garantia bancária, de igual montante, pela “AELO – Auto 

Estradas do Litoral Oeste, SA”, uma vez que a entidade bancária que emite a garantia 

assume o compromisso perante o Município de Leiria de satisfazer a obrigação 

assumida pela “AELO – Auto Estradas do Litoral Oeste, SA”, no caso do seu 

incumprimento definitivo ou por mora, acautelando, ainda, a quantia garantida o valor já 

imposto pela Autarquia, ficando, por isso, precavido o interesse público.  

Finalmente, deliberou  que à presente deliberação seja dada publicidade nos 

termos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

14.3. Protocolo de parceria entre o Município de Le iria e a EDP – Distribuição de 

Energia, SA  

DLB N.º 1667/10 | Presente a minuta de Protocolo de colaboração entre o Município de 

Leiria e a EDP- Distribuição Energia, SA, que vem substituir o protocolo anteriormente 

assinado, cujo teor se transcreve: 

« PROTOCOLO DE PARCERIA  

Considerando que: 

1. A Câmara Municipal de Leiria, na sequência da Requalificação Urbana e 

Ambiental levada a cabo no âmbito do Programa Polis, e da dinâmica de 

reabilitação do Centro Histórico da Cidade, pretende concluir as intervenções de 

tratamento de áreas desqualificadas apontadas no Plano Estratégico do Programa 

Polis; 

2. O Plano de Pormenor de Santo Agostinho PP2, Instrumento Urbanístico 

elaborado no âmbito do Decreto-Lei 314/2000, de 2 de Dezembro, se encontra 
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aprovado e publicado conforme Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/2006, 

de 14 de Junho de 2006, publicada no Diário da República n.º 125, I Série – B de 30 

de Junho de 2006; 

3. O Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN) em curso permitirá 

obter o financiamento da requalificação pretendida, dando corpo às Políticas 

Nacionais determinadas pela designação de Polis XXI; 

4. Se encontra em curso a apresentação de uma candidatura ao QREN, no 

âmbito do PORC -  Programa Operacional do Centro, relativa ao EIXO 2 – 

Parcerias para Regeneração Urbana. 

E que, 

5. A EDP Distribuição – Energia, S. A., cujas instalações na cidade de Leiria 

localizadas na Rua de Tomar se encontram em zona a requalificar integrada na 

área do “Sistema Rio” referida no Plano Estratégico acima indicado. 

6. A EDP Distribuição – Energia, S. A. tem todo o interesse, por força da 

evolução da situação da distribuição de energia eléctrica do concelho, da região em 

que opera e da eficiência dos seus serviços, em deslocar as instalações para novo 

edifício com outras condições de acessibilidade e funcionalidade a localizar nos 

Andrinos, Freguesia de Pousos, onde dispõe de terreno para o efeito. 

7. A EDP Distribuição – Energia, S. A. pode desde já libertar áreas necessárias 

à concretização dos projectos existentes de requalificação das margens do Rio 

dentro de determinadas condições e faseamento em função do processo de 

transferência para as novas instalações. 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

16/11/2010 como primeiro contraente e a sociedade “EDP Distribuição – Energia S. A.”, 

com sede na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 43, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 504 

394 029, a que corresponde a actual matrícula na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa, com o anterior número de 8 847, com o capital social de mil e vinte e quatro 

milhões e quinhentos mil euros, neste acto representada pelo ..................................., na 

qualidade de ......................, com poderes delegados para o acto, adiante designada 

por segunda outorgante, é celebrado, no mútuo reconhecimento da plena capacidade 

que lhes assiste e no respeito pelas normas legais aplicáveis, o presente protocolo de 

parceria, ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro e para efeitos do preceituado no artigo 7.º do Regulamento Específico 

Políticas de Cidade – Parceria  para a Regeneração Urbana, o qual se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 
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O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e a EDP Distribuição – Energia, S. A. no 

que diz respeito à requalificação das zonas definidas no Plano Estratégico do Programa 

Polis para Leiria, integradas no “Sistema Rio” através da Candidatura ao Financiamento 

do QREN, no âmbito do PORC -  Programa Operacional do Centro, em particular, o 

EIXO 2 – Parcerias para Regeneração Urbana. 

Cláusula Segunda 

Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Desenvolver a candidatura ao financiamento das obras necessárias à 

requalificação da margem do rio Lis; 

b) Assegurar a emissão do título indispensável à construção do imóvel a edificar 

pela segunda outorgante, desde que esta cumpra com todas normas legais e 

regulamentares relativas ao procedimento de controlo prévio administrativo de 

licenciamento; 

c) Executar as obras previstas na designada Acção 2.8 Requalificação Urbana da 

Envolvente aos Edifícios da EDP no Estudo de Enquadramento Estratégico 

elaborado para o local, de acordo com o faseamento a estabelecer tendo em 

atenção a alínea c) do nº 1 e o nº 2 da Cláusula 3.ª. 

Cláusula Terceira 

Obrigações e compromissos da EDP Distribuição – Ene rgia S. A. 

1. No âmbito do presente Protocolo, a EDP Distribuição – Energia S. A. compromete-se 

a: 

a) Ceder ao Município de Leiria, no seu estado actual e livres de quaisquer ónus ou 

encargos, os terrenos assinalados com a letra A na planta 1 anexa a este 

Protocolo e que dele faz parte integrante, os quais se destinam a permitir a 

execução das obras de requalificação da faixa de terreno das margens do rio Lis, 

que passará a integrar o domínio público municipal, nos termos previstos no 

Plano de Pormenor de Santo Agostinho e conforme Acção 2.8 - Requalificação 

Urbana da Envolvente aos Edifícios da EDP no Estudo de Enquadramento 

Estratégico elaborado para o local. 

b) Promover todas as diligências para construir o novo edifício que permitirá a 

instalação das funcionalidades da EDP, permitindo libertar os espaços a ceder ao 

domínio público municipal nos termos do Plano de Pormenor de Santo Agostinho. 

c) Colaborar, durante a execução das obras a realizar no âmbito deste Protocolo na 

zona de intervenção do Sistema Rio”, de forma a assegurar o necessário acesso 

à zona das obras, salvaguardando a funcionalidade das instalações da EDP que 

ainda se mantenham no local. 
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2. A cedência referida na alínea a) do número anterior far-se-á de modo faseado: a 

faixa ribeirinha assinalada na planta 1 supra referida será cedida imediatamente, com a 

assinatura do presente protocolo, e a restante área será cedida após a mudança das 

funcionalidades da EDP para as novas instalações a edificar em Andrinos. 

Cláusula Quarta 

Vigência do Protocolo 

O presente acordo vigorará pelo prazo de três anos, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser renovado automaticamente por períodos sucessivos de dois 

anos, desde que obtido o mútuo acordo dos outorgantes. 

*** 

O presente protocolo é feito em duplicado, valendo ambos os exemplares como 

original, composto por quatro páginas, e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, _____ de _________ de 2010. 

Pelo Primeiro Outorgante | Raul Castro 

Pela Segunda Outorgante | ________________» 

A Câmara Municipal, considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do 

artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da competência dos órgãos 

municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos espaços 

verdes, e que nos termos do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º do mesmo 

diploma legal, deliberou por  unanimidade aprovar a proposta de protocolo em 

epígrafe e conceder poderes ao Senhor Presidente para o outorgar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quinze 
��������  GABINE TE DE APOIO AO SE NHOR PRESIDENTE  

 

15.1. Relatório e contas da Leirisport, EM referent es ao 1.º semestre de 2010 

DLB N.º 1668/10 |  Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea e) do artigo 27.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o 

relatório e contas da LEIRISPORT, EM, referente ao 1.º semestre de 2010, tendo em 

vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara Municipal, 

no âmbito da função de accionista (ANEXO I). 

A Câmara tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

15.2. Proposta do Orçamento e Plano de Actividades da Leirisport, EM para 2011 

DLB N.º 1669/10 |  Retirado. 
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15.3. Projecto do Regimento das reuniões da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1670/10  | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Projecto 

de Regimento das reuniões da Câmara Municipal de Leiria que abaixo se transcreve: 

REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regimento tem como base legal a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designadamente, os seus artigos 62.º, 

63.º, 68.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e 93.º. 

Artigo 2.º 

Reuniões 

1. As reuniões da Câmara Municipal realizam-se habitualmente nos Paços do 

Município, podendo realizar-se noutros locais, quando assim for deliberado.  

2. As reuniões são ordinárias ou extraordinárias.  

3. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, realizando-se em regra à 

terça-feira pelas 14 horas e 30 minutos. 

4. Quaisquer alterações ao dia e hora previamente fixados para as reuniões 

ordinárias, devem ser comunicadas a todos os Vereadores, com três dias de 

antecedência, por edital e por “e-mail”.  

5. Estas alterações poderão, também, ser comunicadas verbalmente pelo Presidente 

durante uma reunião ordinária ou extraordinária, desde que fiquem registadas na 

acta. 

Artigo 3.º 

Presidente 

1. Cabe ao Presidente da Câmara Municipal convocar, abrir e encerrar as reuniões, 

organizar a ordem do dia, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e 

a regularidade das deliberações.  

2. O Presidente da Câmara Municipal pode, ainda, suspender ou encerrar 

antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, 

mediante decisão fundamentada, a incluir na acta da reunião.  

3. Na falta ou impedimento do Presidente, organizará a ordem do dia e dirigirá a 

reunião, o Vice-Presidente, ou, na falta de ambos, o Vereador que for indicado pelo 

Presidente. 

4. Das decisões sobre a direcção dos trabalhos cabe recurso para o plenário, a 

apreciar imediatamente após a sua interposição.  
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Artigo 4.° 

Convocação das reuniões extraordinárias 

1. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, por sua iniciativa ou 

por solicitação de um terço dos vereadores, mediante requerimento escrito que 

indique os assuntos a serem tratados.  

2. As reuniões extraordinárias são convocadas com um mínimo de dois dias úteis de 

antecedência, sendo comunicadas a todos os membros por edital e por “e-mail”. 

3. O Presidente convocará a reunião para um dos oito dias subsequentes à recepção 

do requerimento referido no n.º 1 deste artigo.  

4. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a 

tratar na reunião, só podendo a Câmara Municipal deliberar sobre tais assuntos.  

Artigo 5. º 

Ordem do dia 

1. Ao estabelecer a ordem do dia de cada reunião, o Presidente deve incluir os 

assuntos que para esse fim lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que 

sejam da competência da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por 

escrito com a antecedência mínima de:  

a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias;  

b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias.  

2. A ordem do dia de cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores com a 

antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data da reunião.  

3. Juntamente com a ordem do dia deverão ser enviados todos os documentos que 

habilitem os Vereadores a participar na discussão das matérias dela constantes.  

4. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo 

respeitantes aos assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de 

natureza técnica ou de confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos 

nos termos do número anterior, devem estar disponíveis para consulta, desde o dia 

anterior à data indicada para a reunião.  

Artigo 6.° 

Quórum 

1. As reuniões só podem realizar-se com a presença da maioria do número legal dos 

membros da Câmara Municipal.  

2. Se uma hora após o previsto para o início da reunião não estiver presente a maioria 

referida no número anterior, considera-se que não há quórum, devendo desde logo 

proceder-se ao registo das presenças, à marcação das faltas e à elaboração da 

acta.  

3. Quando a Câmara Municipal não possa reunir por falta de quórum, o Presidente 

designará outro dia para nova reunião, que terá a mesma natureza da anterior e 
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será convocada com, pelo menos, cinco dias de antecedência e comunicada por 

meio de edital e por “e-mail”. 

4. A comunicação da data da nova reunião pode ser feita aos vereadores presentes 

na reunião, verbalmente pelo Presidente da Câmara Municipal, desde que fique 

registada na acta a data da reunião. 

Artigo 7. ° 

Períodos das reuniões 

1. Em cada reunião ordinária há um período de "Antes da Ordem do Dia" e um 

período de "Ordem do Dia", e, quando se tratar de reunião pública, um período de 

"Intervenção do Público".  

2. Nas reuniões extraordinárias, apenas terá lugar o período de "Ordem do Dia".  

Artigo 8.° 

Período Antes da Ordem do Dia 

1. Período de "Antes da Ordem do Dia" tem a duração máxima de 60 minutos.  

2. Aberta a reunião, o Presidente dará conhecimento ao Executivo Municipal dos 

assuntos mais relevantes da actividade do Município que considere deverem ser 

abordados. 

3. O período restante é destinado às votações, à prestação de informações e 

esclarecimentos pelo Presidente, ou, por quem ele indicar, bem como, pelos 

Vereadores com delegação ou subdelegação de competências, sem prejuízo do 

disposto no n.º 3 do artigo 69.° da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, bem como à 

discussão de quaisquer informações escritas previamente distribuídas.  

4. A cada Vereador será atribuído um período de 5 minutos para, designadamente, 

formular pedidos de informação e esclarecimentos, apresentar requerimentos, 

propostas de votações, moções, recomendações e protestos, bem como para 

debater as respostas fornecidas. 

5. Poderá haver cedências de tempo entre os eleitos de cada partido ou coligação.  

Artigo 9.° 

Período da Ordem do Dia 

1. O Período da "Ordem do Dia" inclui um período de apreciação e votação das 

propostas constantes da ordem do dia e das que forem apresentadas nos termos 

dos n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo.  

2. No início do período da "Ordem do Dia", o Presidente dará conhecimento dos 

assuntos nela incluídos, bem como das propostas de deliberações urgentes que 

tenham sido apresentadas por escrito.  

3. Até à votação de cada proposta podem ser apresentadas, sobre o mesmo assunto, 

propostas escritas e devidamente fundamentadas de facto e de direito, que serão 

simultaneamente discutidas e votadas.  
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4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a discussão e votação de propostas 

não constantes da ordem do dia das reuniões ordinárias, depende de deliberação 

tomada por, pelo menos dois terços dos membros presentes, que reconheça a 

urgência de deliberação sobre o assunto.  

5. Os subscritores de cada proposta dispõem de 5 minutos para a apresentar, 

dispondo cada um dos restantes eleitos de 5 minutos no total para a respectiva 

análise, discussão, pedidos de esclarecimento e protesto.  

6. O tempo disponível para cada membro da Câmara Municipal poderá ser cedido a 

outro.  

7. Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode o 

Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a 

Reunião pelo período máximo de 10 minutos.  

8. Reaberta a reunião, proceder-se-á de imediato à votação das propostas existentes.  

Artigo 10.° 

Período de Intervenção do Público 

1. Período de "Intervenção do Público" tem a duração máxima de 60 minutos.  

2. Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos deverão fazer a 

sua inscrição, com a antecedência mínima de 2 dias úteis, referindo nome, morada 

e assuntos a tratar.  

3. O período de intervenção aberto ao público, referido no n.º 1 deste artigo, será 

distribuído pelos inscritos, não podendo, porém, exceder 10 minutos por cidadão. 

4. As intervenções do público devem pautar-se pela correcção de linguagem, de 

atitude e de comportamento. 

5. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões 

e aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações 

tomadas, conforme dispõe o artigo 84.°, n.º 4 da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 

e demais legislação aplicável.  

Artigo 11.° 

Pedidos de informação e esclarecimentos 

Os pedidos de informação e esclarecimento dos membros da Câmara Municipal devem 

ser formulados, sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e 

restringem-se à matéria em dúvida, assim como às respectivas respostas.  

Artigo 12.° 

Exercício de direito de defesa 

1. Sempre que um membro da Câmara Municipal considere que foram proferidas 

expressões ofensivas da sua honra ou consideração, pode usar da palavra por 

tempo não superior a 3 minutos.  

2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo 

não superior a 3 minutos.  
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Artigo 13.° 

Protestos 

1. Cada membro da Câmara Municipal só poderá ter uma intervenção para protestar 

sobre cada matéria apresentada.  

2. A duração do uso da palavra para apresentar o protesto não pode ser superior a 3 

minutos.  

3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respectivas 

respostas.  

4. Não são admitidos contra-protestos.  

Artigo 14.º 

Votação 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções 

para o apuramento da maioria e votando o Presidente em último lugar.  

2. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre 

comportamentos ou qualidades de qualquer pessoa, as deliberações são tomadas 

por escrutínio secreto e em caso de dúvida o Órgão Executivo delibera sobre a 

forma de votação.  

3. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, excepto se a 

votação se tiver efectuado por escrutínio secreto.  

4. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a 

nova votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião 

seguinte. Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-

á a votação nominal.  

5. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio 

secreto é feita pelo Presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a 

tiver precedido.  

6. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação, os 

membros do órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. 

Artigo 15.º 

Declaração de voto 

1. Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara 

Municipal apresentar por escrito a sua declaração de voto e as razões que o 

justifiquem.  

2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão 

sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas.  

Artigo 16.° 

Reuniões públicas 

1. A primeira reunião de cada mês é pública, com o período de intervenção do público 

antes do “período de antes da ordem do dia”.  
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2. A Câmara Municipal pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. Neste 

caso a decisão será publicada em edital afixado nos lugares de estilo durante os 

cinco dias anteriores à reunião.  

Artigo 17.° 

Recursos 

1. Os recursos previstos nos n.ºs 6 e 7 do artigo 65.° da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, serão incluídos na ordem do dia referente à primeira reunião que se 

realizar após a sua interposição, desde que tal ocorra com a antecedência mínima 

de oito dias úteis, ou, na reunião seguinte se assim não suceder, devendo, em 

qualquer caso, ser objecto de apreciação pela Câmara Municipal no prazo máximo 

de trinta dias após a sua recepção.  

2. Quando o recurso tiver a inoportunidade ou inconveniência por fundamento, deve o 

autor da prática do acto defender, por escrito, a sua decisão.  

Artigo 18.° 

Faltas 

1. As faltas dadas numa reunião deverão ser justificados antes ou na reunião seguinte 

àquela em que se verificaram.  

2. A apreciação das justificações compete à Câmara Municipal.  

Artigo 19.° 

Impedimentos e suspeições 

1. Nenhum membro da Câmara Municipal pode intervir em procedimento 

administrativo ou em acto ou contrato de direito público ou privado do respectivo 

Município, nos casos previstos no artigo 44.° do Có digo do Procedimento 

Administrativo.  

2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 

45.°, 46.° e 47.° do Código do Procedimento Adminis trativo.  

3. Os membros da Câmara Municipal devem pedir dispensa de intervir em 

procedimento administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa 

razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, 

designadamente, quando ocorram as circunstâncias previstas no artigo 48.° do 

Código do Procedimento Administrativo.  

4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição 

aplica-se o regime constante dos artigos 49.° e 50. ° do Código do Procedimento 

Administrativo.  

Artigo 20.° 

Actas 

1. Será lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas reuniões, 

indicando, designadamente, a data e local da reunião, as presenças e as faltas 

verificadas, os assuntos apreciados, a deliberações tomadas, a forma, o resultado 
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das respectivas votações e declarações de voto, bem como o facto da minuta da 

acta ter sido lida, ou, previamente distribuída para aprovação. 

2. A pedido dos membros da Câmara Municipal que ficarem vencidos na deliberação, 

deverá ainda ser registada na acta o sentido do respectivo voto e as razões que o 

justifiquem, através de declaração de voto.  

3. As actas ou o texto das deliberações podem ser aprovadas em minuta, desde que 

tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas, após 

aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.  

4. As actas serão elaboradas sob a responsabilidade do Director Municipal de 

Administração, ou, de quem este delegar, que as assinará juntamente com o 

Presidente, sendo submetidas à aprovação da Câmara Municipal na reunião 

seguinte. 

5. As certidões das actas devem ser passadas, independentemente de despacho, pela 

Divisão Administrativa, dentro dos dez dias seguintes à entrada do respectivo 

requerimento, salvo se disserem respeito a facto passado há mais de cinco anos, 

caso em que o prazo será de quinze dias. 

6. As certidões podem ser substituídas por fotocópias autenticadas nos termos da lei.  

Artigo 21.º 

Publicidade 

As deliberações da Câmara Municipal destinadas a ter eficácia externa são 

obrigatoriamente publicadas no Diário da República quando a lei expressamente o 

determine, sendo nos restantes casos publicadas em boletim da autarquia, quando 

exista, ou, em edital afixado nos lugares de estilo, durante cinco dos dez dias 

subsequentes à tomada de deliberação ou decisão, sem prejuízo do disposto em 

legislação aplicável.  

Artigo 22.º 

Entrada em vigor 

O Regimento entrará em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação. 

*** 

A Câmara Municipal, depois de analisar o projecto acima transcrito, deliberou por 

unanimidade  nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, aprovar o “Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Leiria”, com 

a redacção acima transcrita. 

Mais se deliberou  que o mesmo seja divulgado através de edital a afixar no 

edifício dos Paços do Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

15.4. Pedido de colaboração Lar Santa Isabel. Ratif icação de despacho 

DLB N.º 1670/10  | Presente o pedido de apoio do Lar Santa Isabel, através de e-mail. 
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O Lar de Santa Isabel no âmbito do projecto de voluntariado, promove desde o 

ano lectivo de 2008/2009, actividades que decorrem fora do Lar e mesmo fora de 

Leiria. Foram já muitas as actividades que promoveram como por exemplo, visita à Vila 

Natal e Festival de Chocolate em Óbidos, canoagem em S. Martinho do Porto, estando 

agendado para o dia 13 de Novembro de 2010, a deslocação à Praia do Baleal, para a 

actividade de SURF. 

Tendo em conta que o Lar, tem como meio de transporte um carro ligeiro e uma 

carrinha de 9 lugares, o que não é de todo suficiente para transportar de uma vez só de 

todas as crianças e jovens, solicita a colaboração do Município, na cedência gratuita 

das 2 carrinhas de 9 lugares, com o respectivo condutor, para a actividade acima 

referida, sendo as horas previsíveis de partida as 9horas e as de regresso 17h30min. 

Atendendo que a iniciativa em causa é de interesse municipal, o apoio a 

conceder, através da cedência de 2 carrinhas de 9 lugares, para os dias solicitados, 

enquadra-se no disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro e tem um custo previsível de €330,00. 

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

aprovar o apoio solicitado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, bem como a autorização para a realização das 

correspondentes horas extraordinárias necessárias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

15.5. Protocolo entre o Município de Leiria e o Barclays Bank,  PLC 

DLB N.º 1672/10  | Presente a minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e o BARCLAYS BANK PLC, cujo teor a seguir se transcreve: 

«MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

MUNICÍPIO DE LEIRIA E BARCLAYS BANK PLC 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, 

tomada em sua reunião de ______ de ___________ de _____, como primeiro 

outorgante, adiante designado por MUNICÍPIO e o Barclays Bank PLC, sociedade 

anónima inglesa, com sede 1 Churchill Place, London E14 5HP e sucursal em Lisboa 

na Rua Duque de Palmela, n.º 37, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva, 980 000 874, como 

segundo outorgante, neste acto representada por Maria Arlete Borges Martins, na 

qualidade de Procuradora substabelecida, com poderes para o acto, adiante designada 

por “BANCO”, é celebrado o presente Protocolo de Cooperação, o qual visa a 

disponibilização de produtos e serviços do BANCO aos trabalhadores do MUNICÍPIO, 

regendo-se pelos termos e condições constantes das Cláusulas seguintes. 
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Cláusula Primeira 

Condições de acesso 

Poderão beneficiar do estabelecido no presente Protocolo de Cooperação todos os 

trabalhadores do MUNICÍPIO, enquanto e pelo período em que com ele mantenham 

vínculo laboral. 

Cláusula Segunda 

Princípio Geral 

Pelo presente Protocolo de Cooperação e nos termos e condições dele constantes, o 

BANCO compromete-se a disponibilizar os produtos referidos na Cláusula Quarta, cuja 

descrição e condições preferenciais indicativas constam do Anexo e dele passa a fazer 

parte integrante. 

Cláusula Terceira 

Apoio aos Associados 

1. Ao abrigo do presente Protocolo de Cooperação, o BANCO disponibiliza-se a colocar 

nas instalações do MUNICÍPIO, a pedido deste, um elemento do BANCO durante o 

prazo considerado necessário para prestar apoio ao seu universo de trabalhadores. 

2. Após esse período um Comercial do BANCO deslocar-se-á às instalações do 

MUNICÍPIO, a pedido deste e sempre que se justifique, onde prestará apoio específico 

de consultoria e aconselhamento. 

Cláusula Quarta 

Oferta em condições preferenciais indicativas 

1. Ao abrigo do presente Protocolo de Cooperação, o BANCO criou uma oferta 

preferencial e indicativa de produtos para os trabalhadores do MUNICÍPIO, a saber: 

– Solução Integrada Barclays at Work; 

– Solução Integrada B Essencial; 

– Crédito Habitação; 

– Crédito Pessoal; 

– Seguros; 

– Leasing; 

– Campanhas. 

2. Sem prejuízo das condições indicativas constantes do Anexo a que se refere a 

Cláusula Segunda, poderá o BANCO apresentar Campanhas, especialmente dirigidas 

aos trabalhadores do MUNICÍPIO, as quais serão, antecipadamente, a este 

comunicadas, não afastando estas a aplicabilidade das condições indicativas 

constantes do referido Anexo, podendo, no entanto, determinar a sua suspensão 

temporária. 

Cláusula Quinta 

Divulgação, Publicação e Apoio 
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1. Ao abrigo do presente Protocolo de Cooperação, o MUNICÍPIO compromete-se a 

divulgar junto de todos os seus trabalhadores, a sua celebração e as condições 

preferenciais indicativas, condições de campanha ou outra informação relevante, 

através da forma que entender por conveniente e se mostrar legal e contratualmente 

admitida. 

2. O MUNICÍPIO disponibilizará temporariamente ao BANCO uma sala de reuniões ou 

outro espaço, onde elementos comerciais do BANCO receberão os trabalhadores do 

MUNICÍPIO para apresentação do presente Protocolo. 

3. O MUNICÍPIO desde já autoriza o BANCO a enviar informação sobre Produtos ou 

Campanhas para o seu correspondente/ponto de contacto que será responsável por 

efectuar a divulgação junto dos trabalhadores do MUNICÍPIO, sempre que as suas 

condições se reputem vantajosas para os mesmos. 

4. Previamente ao envio da informação aos seus trabalhadores, o MUNICÍPIO deverá 

certificar-se e garantir ao BANCO de que possui as respectivas autorizações para o 

envio de publicidade aos trabalhadores. 

Cláusula Sexta 

Obrigações do Município 

1. As únicas obrigações derivadas do presente Protocolo de Cooperação para o 

MUNICÍPIO são as constantes da cláusula 5.ª (Divulgação, Publicação e Apoio), não 

existindo obrigações adicionais quer implícitas, quer explícitas, diferentes das aqui 

especificamente referidas. 

2. Em caso algum, o MUNICÍPIO poderá ser responsabilizado pelas consequências das 

relações jurídicas que possam ser estabelecidas entre os seus trabalhadores e o 

BANCO, como resultado da divulgação do presente Protocolo. 

Cláusula Sétima 

Revisão do Protocolo 

1. As condições preferenciais, indicativas, que constituem o Anexo ao presente 

Protocolo de Cooperação poderão ser alteradas a todo o tempo pelo BANCO, mediante 

comunicação escrita enviada ao MUNICÍPIO, por carta registada, que passará a fazer 

parte deste Protocolo. 

2. Estas alterações entrarão em vigor no prazo de trinta dias após a comunicação 

aludida no número anterior. 

3. Caso o MUNICÍPIO não concorde com as alterações efectuadas poderá resolver o 

presente Protocolo de Cooperação, mediante o envio de comunicação escrita enviada 

ao BANCO até à data da entrada em vigor das alterações ao Anexo a que se refere a 

Cláusula Segunda. 

Cláusula oitava 

Vigência 
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O presente protocolo entra em vigor após a sua assinatura e é válido por um período 

de 12 meses considerando-se automaticamente renovado, excepto se denunciado por 

qualquer das partes com uma antecedência de 30 dias por carta registada. 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo, composto por ________ páginas e um anexo, que 

dele passa a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, 

e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Raul Castro) 

Pelo BARCLAYS BANK, PLC | Maria Arlete Borges Martins, na qualidade de 

Procuradora substabelecida. 

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

concordar com o teor da minuta do presente protocolo e respectivo anexo que dele faz 

parte integrante (ANEXO J). 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO L). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto 1  

Construção de Parque de Lazer e Merendas de Santa E ufémia 

DLB N.º 1673/10  | Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal o 

seguinte:  

1. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eufémia solicitou formalmente, 

através do ofício n.º 185/2010, de 29 de Outubro, registado na Câmara Municipal, em 

2010.10.29, (ENTFE – 2010/6890), a celebração de um contrato de comodato entre o 

Município de Leiria e a Freguesia de Santa Eufémia, do terreno do Município, sito no 

lugar de Lapedo, Freguesia de Santa Eufémia, com área de 43.000m2, inscrito na 
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matriz predial sob o artigo 3.006 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o n.º 4.077, com o valor patrimonial actual de 153,10€, tendo em vista a 

instalação de um parque de lazer e de merendas. 

2. Analisada a questão na perspectiva patrimonial e legal, anexa-se a minuta de 

contrato de comodato elaborada pela Divisão Jurídica (DIJ) e remetida, hoje, dia 12 de 

Novembro. 

3. Ainda, sobre este mesmo assunto, ou seja, a instalação de um parque de lazer e de 

merendas, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eufémia solicitou 

formalmente, através do ofício n.º 203/2010, de 11 de Novembro, registado na Câmara 

Municipal, hoje, dia 12 de Novembro, (ENT – 2010/22883), a emissão de um parecer, 

que terá de ser aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, em que 

estes Órgãos do Município declarem o interesse público de projecto denominado 

“Parque de Lazer e de Merendas no Vale do Lapedo, Santa Eufémia”. 

4. O parecer referido no número anterior é necessário para a obtenção de pareceres 

favoráveis junto da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

5. Toda esta documentação é indispensável para que a Junta de Freguesia de Santa 

Eufémia prepare e apresente uma candidatura de financiamento ao PRODER medida 

3. 

6. Face ao teor e natureza do pedido do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Eufémia, bem como, à importância do projecto, quer para a Freguesia, quer para 

o Município, proponho que a Câmara Municipal de Leiria aprove a seguinte 

deliberação: 

A Câmara Municipal, depois de analisar os requerimentos da Junta de 

Freguesia da Santa Eufémia atrás referidos, deliberou por unanimidade  nos termos 

da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 

a) Aprovar a minuta do contrato de comodato, em anexo, a celebrar entre o Município 

de Leiria e a Freguesia de Santa Eufémia, tendo em vista a instalação de um parque de 

lazer e de merendas no Vale do Lapedo, Santa Eufémia; 

b) Declarar o Interesse Público Municipal do projecto denominado “Parque de Lazer e 

de Merendas no Vale do Lapedo, Santa Eufémia”, para todos os efeitos legais, 

nomeadamente, para os efeitos consignados no artigo 25.º regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, e, 

artigo 21.º do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, sobre “Acções de Relevante Interesse 

Público”. Este interesse público é de âmbito Municipal, pois este projecto ultrapassa o 

mero interesse da Freguesia de Santa Eufémia, pois estará acessível a todos os 

munícipes e aos cidadãos em geral; 
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c) A presente deliberação deverá ser agendada para a próxima reunião da Assembleia 

Municipal, para que este Órgão declare, também, o Interesse Público deste projecto, 

nos termos e para os efeitos expostos na alínea anterior.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto 2  

Formalização do processo de licenciamento de câmara s de videovigilância  

DLB N.º 1674/10  | Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal o 

seguinte:  

O concelho de Leiria e principalmente a cidade tem vindo a sentir um sentimento de 

insegurança, face ao agravamento dos níveis de criminalidade. 

Esta situação com tendência para aumentar, face à conexão conjuntura económica/ 

crise social, suscita a tomada de medidas que se assumam como dissuasoras e 

apoiem a actuação das forças de segurança. 

Entre elas, considera-se pertinente que se promova a instalação de câmaras de 

videovigilância, como forma de minimizar os efeitos da criminalidade e pelos resultados 

que têm sido obtidos noutras zonas do País. 

Nos termos da Lei em vigor, e a ser considerado o devido licenciamento, compete 

exclusivamente às forças de segurança o controlo das respectivas imagens, como aliás 

se verifica em situações semelhantes, multibancos ou auto estradas por exemplo. 

Nestes termos, propõe-se que seja solicitada à Secretaria de Estado da Administração 

Interna a formalização do processo de licenciamento de Câmaras de videovigilância. 

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

concordar com a proposta e solicitar à Secretaria de Estado da Administração Interna a 

formalização do processo de licenciamento de câmaras de videovigilância. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei escrever 

e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 
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