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Acta n.º 26/2010 
 

 

 

 

Aos dois 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 Vice-Presidente 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes 

Botelho Machado, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho Gomes, Blandina 

da Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves, Carlos Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira 

Pimenta Alves Esperança.  

O Senhor Presidente esteve ausente por motivo de férias. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães esteve ausente por motivos 

devidamente justificados. 

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

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta e sete minutos o Senhor Vice-Presidente deu início à reunião 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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  Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Anjos Fernandes 

 

O Senhor Anjos Fernandes  considerou uma falta de educação não ter obtido 

resposta às questões por si colocadas desde Dezembro de 2009, e informou que viria à 

próxima reunião de câmara para receber um pedido de desculpas por parte do Teatro 

José Lúcio da Silva pelo sucedido aquando da sua exposição no local. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes  respondeu que o Teatro José Lúcio 

da Silva iria analisar o pedido feito, ao que o Senhor Anjos Fernandes  lhe disse que 

quem tutelava o Teatro José Lúcio da Silva era quem devia pedir desculpas, e neste 

caso era o Senhor Vereador da Cultura. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes mencionou que não concordava 

com o tipo de linguagem nem com o tipo de acusações que o Senhor Anjos Fernandes 

utilizava. Sabia o que se passara e não valia a pena falar sobre o assunto. 

Mais disse que o que explicou ao jornal «Diário de Leiria» voltava a dizer, exigia 

respeito de quem colaborava com o Senhor Anjos Fernandes, designadamente do 

Teatro José Lúcio da Silva ou da Câmara Municipal de Leiria, mas também exigia igual 

respeito por parte das pessoas com quem trabalham. E isso era o que o Senhor Anjos 

Fernandes não estava a ter com as pessoas que tiveram o trabalho de montar uma 

exposição para estar presente no Teatro José Lúcio da Silva um mês e esteve apenas 

10 dias. 

Mais referiu que a Câmara Municipal de Leiria não estava em condições para 

investir em exposições como fizera neste caso. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes continuou, dizendo que, em média, 

uma exposição no Teatro José Lúcio da Silva custava 500 euros e esta custou cerca de 

2.600 euros. Esta exposição deveria ter sido exposta durante um mês e esteve 10 dias. 

Esta exposição foi tratada devido ao compromisso anterior que já existia, foi negociada 

e preparada em conjunto com os técnicos do Município e pelo pessoal do Teatro e foi 

inaugurada. A exposição tinha condições para decorrer durante o período que estava 

divulgado, contudo houve uma situação em que o Senhor Anjos Fernandes se sentiu 

traído e decidiu retirar a exposição em prejuízo, no entender do Senhor Vice-Presidente 

Gonçalo Lopes, de quem quisesse visitar a exposição e de quem esteve a auxiliar para 

a sua realização. 

Mais disse que gastar o que a Câmara Municipal gastou para realizar uma 

exposição que esteve presente 10 dias não fazia sentido. Não via a arte e a cultura 

como algo que tem que ser oferecido, tudo tem um custo, e esta exposição teve um 

custo que poderia não ter sentido para o Senhor Anjos Fernandes, mas para quem 

fazia a gestão de dinheiros públicos tinha.  
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Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I - O Senhor Vereador José Benzinho  entregou dois requerimentos que ficam apensos 

à presente acta, fazendo dela parte integrante (ANEXO A). 

 

II – O Senhor Vereador José Benzinho  agradeceu toda a informação facultada pelo 

Senhor Vereador Lino Pereira  sobre a Freguesia do Arrabal, Rua Casal da Lagoinha, 

porém existiam algumas questões que ainda estavam em aberto, e antes de as voltar a 

recolocar, relembrou, em termos sintéticos, a situação e a informação prestada 

anteriormente. 

Da informação fornecida, deduzia que a obra EM 544 estava suspensa desde o 

dia 6 de Agosto. Gostaria de ser informado se realmente esta obra estava suspensa ou 

não, porque se estava suspensa e se existiam trabalhos para contratualizar, a mais ou 

a menos, não se poderia dizer que sobrou materiais desta empreitada. 

Por outro lado, as questões que o Senhor Vereador José Benzinho  colocou no 

segundo e-mail que enviou, embora tenha lido toda a informação e em particular o 

relatório do Departamento de Obras Municipais, não retirava de lá as respostas. 

Também não encontrou a página onde estavam as assinaturas de quem o fez, sendo 

assim, as dúvidas permaneciam, designadamente as informações técnicas relativas a 

medições e orçamentos de trabalhos executados, de quando a Câmara Municipal de 

Leiria comunicou ao empreiteiro, a data e o valor da execução destas obras e a 

questão do enquadramento orçamental em que esta obra fora cabimentada. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  pediu ao Senhor Vereador José Benzinho  

para colocar novamente as questões, porque tentava sempre responder da forma mais 

fidedigna possível angariando as respostas através dos serviços municipais. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes concluiu, dizendo que seria melhor 

reenviar as questões das dúvidas que o Senhor Vereador José Benzinho  tinha, por e-

mail, porque essas questões exigiam consulta de processos e eventual recolha de 

informação junto dos serviços. 

 

Intervenção do Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes  

 

I - O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes explicou que, relativamente ao sítio da 

internet do portal das finanças, onde aparecia o nome do Senhor Vereador José 

Benzinho como Presidente da Associação Nacional de Estádios, solicitou-se 

informações à Leirisport, EM, e que esta explicou que quem tinha a parte operacional e 

secretariava a manutenção de todo o aspecto administrativo da Associação Nacional 
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de Estádios era o Sporting Clube de Portugal, tendo já sido dadas indicações para 

procederam às devidas alterações. 

 

II –No que concerne a empresa SOLPLAY, o Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes 

informou que a Leirisport, EM pediu ao seu aconselhamento Jurídico para instruírem 

um processo contendo toda a informação para ser presente numa próxima reunião. 

 

III – No âmbito da taxa de passagem no subsolo do gás e relativamente ao pedido de 

agendamento da proposta apresentada na última reunião, o Senhor Vice-Presidente 

Gonçalo Lopes  informou que estavam a ultimar um estudo desenvolvido pelos 

serviços do Município, e estavam a aguardar que a empresa Lusitaniagás, SA 

fornecesse os metros lineares para realizar os cálculos e finalizar a informação para ser 

discutida em sede de reunião de Câmara Municipal. 

 

IV - Por fim, o Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes comunicou que o prazo para 

apreciação do Orçamento e Plano de Actividades da Leirisport, EM, era 15 de Outubro, 

contudo a Assembleia-Geral da Leirisport, EM, já tinha reunido e deliberado, e que 

entretanto seria entregue para conhecimento e discussão. 

O Senhor Vereador José Benzinho, relativamente a esta última questão, 

registou ainda, a falta do relatório e contas do 1.º Semestre da Leirisport, EM. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 

  

I – A Senhora Vereadora Filipa Alves  agradeceu a informação facultada pelo Senhor 

Vereador António Martinho  sobre o Mobilis. Iria analisar e colocaria as questões que 

lhe suscitassem dúvidas à posteriori. 

 

II - Relativamente à situação do trânsito na cidade a Senhora Vereadora Filipa Alves, 

referiu que tiveram conhecimento das obras da requalificação no Centro Histórico, e 

neste âmbito mais cortes de trânsito. 

Mais referiu ser importante ter em conta os timings de finalização das obras, 

porque a juntar aos constrangimentos significativos das obras do IC2, da estrada da 

Estação e da Rua Tenente Valadim, se iria juntar mais constrangimentos em termos de 

circulação de tráfego de dentro e para fora da cidade e que seria ainda mais difícil 

circular em Leiria.  

Questionou se estavam a ser ponderadas algumas opções de minimização de 

danos colaterais, como a introdução de alterações ao trânsito para a requalificação do 

alto do Centro Histórico. Perguntou ainda se já se tinha falado com as escolas das 

imediações, nomeadamente a Escola Secundária Domingos Sequeira e o Colégio N.ª 
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Sra. de Fátima, porque a sensação que dava era que o trânsito em Leiria, que não tem 

sido fácil, viria a ser ainda mais desagradável. 

O Senhor Vereador António Martinho  explicou que estas obras eram 

financiadas e tinham de ser feitas neste momento. A zona alta do Centro Histórico onde 

iriam decorrer as obras era uma zona densa em instituições, nomeadamente PSP, 

GNR, escolas entre outras, e mesmo sem as obras já era complicado circular nesta 

zona. Relativamente ao tráfego, as saídas não eram muitas e estavam a tentar 

minimizar em função da calendarização das obras, mas mesmo assim era muito volátil, 

porque poderiam aparecer vestígios arqueológicos e caso isso acontecesse, as frentes 

da obra teriam de se deslocarem. Se tudo corresse normalmente, as questões de 

trânsito estavam devidamente equacionadas. 

O Senhor Vereador António Martinho explicou que, ainda que a obra 

começasse na Avenida Ernesto Korrodi, ela só chegaria às escolas dali a três meses. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes referiu que as obras teriam de estar 

concluídas até Junho, no âmbito do Palor e que poderiam ter começado mais cedo, 

mas só agora tinha sido possível concretizá-las. 

Mais referiu que era um esforço adicional que se estava a pedir à população, 

porque as obras no IC2 e a duplicação daquela via era esperada e ambicionada há 

imenso tempo, e pela primeira vez, Leiria iria ter uma entrada digna de uma capital de 

Distrito, com um investimento que estava a ser realizado pelo Governo Central numa 

óptica de criar acessibilidades e facilidades de trânsito.  

Mais referiu que as obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, 

nomeadamente do alto do Centro histórico, eram um problema que iria obrigar a uma 

capacidade de esforço mais elevada. Mais informou que a PSP ficaria com o acesso 

condicionado e terão que assegurar as questões da segurança da cidade. 

O Senhor Vereador José Benzinho  achava que, para resolver em parte o 

problema do trânsito deveria de haver uma gestão com planeamento para não serem 

todas as obras executadas em simultâneo. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  disse que, nestas circunstâncias se 

deveria contactar as autoridades para regularizar localmente o trânsito.  

Mais disse que as obras e as empresas têm calendários de obra e são 

extremamente rigorosos. Julgava que eles poderiam com uma antecedência maior 

comunicar o plano para que se pudessem realizar as obras. 

O Senhor Vereador Lino Pereira informou que as informações sobre as obras 

vinham nos três jornais locais, todavia a obra do IC2 deveria estar pronta no dia 27 de 

Outubro, e foi adiada cerca de um mês e como era evidente não poderiam controlar 

essas obras. 

Mais disse que a Câmara Municipal era devidamente informada e o caos do 

trânsito devia-se ao corte no IC2 e à demolição da ponte da Marinha Grande. Foi tudo 
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comunicado às forças de segurança e todos os desvios de trânsito eram dados 

conhecimentos nas reuniões de câmara. 

 

 

 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 14/05 – E dgar Leal Mendes 

DLB N.º 1535/10  | De EDGAR LEAL MENDES, residente na Travessa da Liberdade, 

lote 11, na localidade de Outeiro da Gândara, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização das alterações e ampliação de um edifício de 

habitação unifamiliar e construção de telheiro, sito no local supra referido e inserido no 

loteamento n.º 11/89, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/10/13 (folha 218), 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 2010/04/06, cujo conteúdo 

lhe foi transmitido através do ofício n.º 3008/10, datado de 2010/04/08, nomeadamente: 

a. A proposta não cumpre com o constante no alvará de loteamento n.º 770/96 emitido 

em 02/02/1996 e respectiva planta anexa, no que se refere à área de implantação, 

construção do anexo e aumento de área no piso 1; 

b. Constata-se ainda que o indicado como existente, não corresponde ao inicialmente 

aprovado em sede do processo n.º 1297/96, devendo rectificar-se o projecto de 

alterações. 

Em face do exposto, e por se tratar de uma legalização, propõe-se ainda que 

seja manifestada a intenção de notificar o requerente, ao abrigo do disposto no artigo 

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

para no prazo de sessenta dias, proceder à reposição do edifício de acordo com o 

projecto inicialmente aprovado. 

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 na alínea a) 

do n.º 1 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 

2010/04/06, transmitidos através do ofício n.º 3008/10, datado de 2010/04/08, 

nomeadamente: 
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a. A proposta não cumpre com o constante no alvará de loteamento n.º 770/96 

emitido em 02/02/1996 e respectiva planta anexa, no que se refere à área de 

implantação, construção do anexo e aumento de área no piso 1; 

b. Constata-se ainda que o indicado como existente, não corresponde ao 

inicialmente aprovado em sede do processo n.º 1297/96, devendo rectificar-se o 

projecto de alterações. 

Mais deliberou  manifestar a intenção de notificar o requerente ao abrigo do 

disposto no artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 

redacção actualizada, para no prazo de sessenta dias, proceder à reposição do edifício 

de acordo com o projecto inicialmente aprovado, dispondo o mesmo do prazo de 15 

dias, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo e diploma legal acima referido, para se 

pronunciar sobre o assunto, caso pretenda. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 864/05 – José Conceição Fonseca 

DLB N.º 1536/10  | De JOSÉ CONCEIÇÃO FONSECA, residente em Rua da Aleixa, n.º 

6, na localidade de Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização das alterações de um edifício habitacional e 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua Rodrigues Cordeiro, n.ºs 17 e 

19, na localidade e freguesia de Leiria, inserido no Centro Histórico da Cidade de Leiria 

e em área abrangida por ZEP - Zona Especial de Protecção do Castelo de Leiria e 

Capela de S. Pedro, cumprindo ainda com os parâmetros urbanísticos definidos 

Regulamento do Plano Director Municipal. 

Foram consultadas as seguintes entidades, tendo as mesmas emitido pareceres 

favoráveis: 

a) No âmbito da localização: 

— Direcção Regional de Cultura do Centro (folhas 325 e 326).  

b) No âmbito da utilização: 

— ACES Pinhal Litoral II – Administração Regional de Saúde do Centro (folha 

306). 

— Governo Civil (folhas 281 e 282). 

c) Outras unidades orgânicas internas: 

— DIRU – Divisão da Reabilitação Urbana (folha 201). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/15 (folhas 328 e 329), 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 2010/10/15, 

constante do respectivo processo (folhas 328 e 329), e face ao disposto no artigo 20.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

26/10, de 30 de Março, 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 a seguir indicados: 

1.1. projectos 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. 

1.2. projecto de instalação de gás; 

1.3. projecto acústico; 

1.4. projecto electromecânico de exaustão de fumos. 

1.5. ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, 

face à potência a contratar; 

1.6. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, acompanhados 

da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando aplicável), 

nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios); 

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

de Climatização em Edifícios); 

2.º esclarecer quanto à necessidade de apresentação de projecto de instalações 

telefónicas e de telecomunicações.  

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente, do conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades consultadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1217/05 –  Nélson Fernando Viana 

Guarda 

DLB N.º 1537/10  | De NELSON FERNANDO VIANA GUARDA, residente na Rua do 

Barro, n.º 18, na localidade de Murtórios, freguesia de Boa Vista, referente ao projecto 

de arquitectura para alterações e ampliação, em obra destinada a armazém e muros, 
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titulado com o alvará de licença n.º 673/09, válido até 2011/06/28, sito na Rua Dionísio 

Rodrigues, Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem na alteração da afectação do piso em cave, passando 

de estacionamento para arrumos, relocalizando os estacionamentos no exterior da 

edificação, ao nível do piso térreo, alteração de vãos, alteração do alçado do muro da 

rampa e ampliação ao nível da cave, para arrumos. 

O processo encontra-se instruído com projecto de segurança contra riscos de 

incêndio, aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/08 (folhas 440 e 441), 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 2010/10/08, 

constante do respectivo processo (folhas 440 e 441), face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, 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 seis meses do seguinte: 

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

periférica; 

2.º 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 Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1129/07 –  Ivone Jorge Lopes 

DLB N.º 1538/10  | De IVONE JORGE LOPES, residente na 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 (3 fogos) e muros de 

vedação, numa parcela remanescente de um pedido de destaque efectuado no âmbito 

do processo n.º 1264/07, a situar na Travessa do Outeiro da Vila, freguesia de Monte 

Real, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, em 2010/10/21 (folha 101), comunicando que a requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 
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da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2010/05/11, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do ofício n.º 4471/10, datado de 2010/05/20. 

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

requerente não se pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor 

da notificação que lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade  indeferir o projecto de 

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

do n.º 1, do n.º 4 e n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já 

referidos na deliberação tomada em reunião de 2010/05/11, transmitidos através do 

ofício n.º 4471/10, datado de 2010/05/20, nomeadamente: 

«1.º  o projecto apresentado não prevê o afastamento mínimo de 5.0m entre os vãos 

da cozinha e quartos e o limite da propriedade no lado Sul, face ao disposto nos artigos 

n.º 60.º e n.º 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU); 

2.º considera-se a altura dos muros posteriores excessiva, devendo os mesmos ser 

reduzidos por motivos de enquadramento urbanístico; 

3.º 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.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 83/08 – A ZUL IMPERIAL – Clínica de 

Estética Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1539/10  | De AZUL IMPERIAL - CLÍNICA DE ESTÉTICA UNIPESSOAL, LDA., 

com sede na Avenida Adelino Amaro da Costa, n.º 21, Bloco B, Loja 5 e 6, na 

localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de dois estabelecimentos (fracções “AP e “AO”) para 

instituto de beleza, do prédio sito no local acima referido, cumprindo com os parâmetros 

urbanísticos definidos no Regulamento do Plano Director Municipal. 

A proposta compreende a união das duas fracções e a alteração da fachada 

Poente. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/08 (folhas 181 e 182), 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 
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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 2010/10/08, 

constante do respectivo processo (folhas 181 e 182), e face ao disposto no artigo 20.º 

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

26/10, de 30 de Março, 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.ºA do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

Março, 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; 

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

aplicáveis; 

3.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

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

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

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

do artigo78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

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 redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

Março, e no artigo 87.º do ROUML; 

8.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 62.º, 63.º e 64.º do 

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

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 
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9.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

10.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 redacção que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

11.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, e 

do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, nomeadamente: 

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

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

11.2 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; 

11.3. título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos artigos 

6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, ou 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; 

11.4 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; 

11.5.plano de Segurança e Saúde; 

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

Mais deliberou  dar conhecimento à firma requerente, do conteúdo do parecer 

emitido pela Autoridade de Saúde (folhas 35 e 36), no âmbito da consulta efectuada em 

razão da utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 517/08 – Nelson Fernando Viana Guarda 

DLB N.º 1540/10  | De NELSON FERNANDO VIANA GUARDA, residente na Rua do 

Barro, n.º 18, na localidade de Murtórios, freguesia de Boa Vista, referente ao projecto 

de arquitectura para alterações e ampliação, num edifício destinado a armazém e 

muros, titulado com o alvará de licença n.º 588/09, válido até 2011/05/03, sito na Rua 

Dionísio Rodrigues, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem na alteração da afectação do piso em cave, passando 

de estacionamento para arrumos, relocalizando os estacionamentos no exterior da 

edificação, ao nível do piso térreo, alteração de vãos, alteração do alçado do muro da 

rampa e ampliação ao nível da cave, para arrumos. 

O processo encontra-se instruído com projecto de segurança contra riscos de 

incêndio, aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
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De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/08 (folhas 485 e 486), 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 2010/10/08, 

constante do respectivo processo (folhas 485 e 486), face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, 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 seis meses o seguinte: 

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

periférica; 

2.º 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 Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 203/10 – Afonso de Jesus Ferreira 

DLB N.º 1541/10  | De AFONSO DE JESUS FERREIRA, residente na Rua das Eiras, na 

localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros vedação, a situar em Vale 

das Aveias, na localidade e freguesia de Parceiros, implantada numa parcela com a 

área de 1.000 m2, classificada nos termos do Regulamento do Plano Director Municipal 

(RPDML) em espaço urbano (de baixa densidade em “Outras áreas da cidade de 

Leiria”) e cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

Existe uma infra-estrutura afecta à Rede Rodoviária Nacional que condiciona a 

parcela, de acordo com a Carta de Condicionantes que faz parte integrante do RPDML, 

pelo que foi consultado o INIR - Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP., através da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, tendo esta decidido 

favoravelmente. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/15 (folhas 130 e 131), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/15, constante do 
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respectivo processo (folhas 130 e 131), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, 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 a seguir indicados: 

1.1. projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica; 

1.2. ficha electrotécnica; 

1.3. projecto de instalação de gás; 

1.4. projectos 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. 

1.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;  

1.6.projecto acústico; 

1.7. 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); 

2.º garantir a acessibilidade à parcela através de grelha em ferro fundido dúctil, 

quando existir valeta em betão ou em calçada. Caso não exista valeta, prever o 

escoamento das águas pluviais de forma a assegurar a segurança da 

estrada/arruamento; 

3.º garantir a drenagem pluvial para o logradouro não impermeabilizado; 

4.º a execução do passeio deverá ser em material que garanta a continuidade em 

relação ao existente; 

5.º previamente à autorização de utilização, apresentar Certidão da Conservatória do 

Registo Predial actualizada, face à confrontação a Poente e com área corrigida face às 

cedências propostas. 

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 
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57,20 m2, destinada a passeios e estacionamentos, conforme assinalado na folha 82, 

com vista à integração no domínio público municipal. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente, do parecer emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folha 129). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 267/10 – Jaime Vieira Vitorino 

DLB N.º 1542/10  | De JAIME VIEIRA VITORINO, residente na Rua 28 de Maio, n.º 27, 

na localidade e freguesia de Monte Real referente ao projecto de arquitectura para 

alteração, ampliação e reconversão de uma pensão em hotel de duas estrelas, sito em 

Monte Real, implantado em área exterior à cidade de Leiria, numa parcela com a área 

de 2.191,02 m2, inserida no aglomerado urbano de Monte Real, classificada como 

“Espaço natural e cultural” de acordo com o Regulamento do Plano Director Municipal 

de Leiria (RPDML). 

A operação urbanística consiste em: 

—  A Norte da parcela, ampliação da edificação, com uso de Pensão, e sua 

reconversão em Hotel de duas estrelas; 

—  A Sul, ampliação de edifício afecto à Pensão, com alteração de uso: r/c associado 

à Pensão/Hotel e andar destinado a “habitação do proprietário”; 

—  A Nascente da parcela pretende-se uma edificação com os seguintes usos: r/c - 

“Bar de apoio à Piscina Exterior” e, no andar, mais um “Quarto” associado à 

Pensão/Hotel; 

—  O projecto de arquitectura apresenta ainda uma “Piscina (99,25 m2 de superfície) 

e “Campo de Jogos” (com 83,32 m2 de área); 

—  O estacionamento de que carece o edificado é proposto em “terreno arrendado “ 

a Norte da parcela, no qual está representada uma edificação. 

Foram consultadas as seguintes entidades, tendo emitido pareceres favoráveis: 

a) No âmbito da localização: FAP e EDP, via Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folha 97); 

b) No âmbito da utilização: Turismo de Portugal, IP (folha 104) Autoridade de 

Saúde (folha 110) e Governo Civil (folhas 102 e 103).  

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/12, constante do respectivo processo (folhas 111 a 115), 

verifica-se que:  

1.º relativamente ao enquadramento no Regulamento do PDM: 

1.1. a determinação da edificabilidade da pretensão foi efectuada por analogia 

com o adoptado no processo n.º 797/09, onde foi considerada para área bruta de 

construção, ABC=1.5*Área do terreno, enquadrando-se a pretensão nos valores 

assim parametrizados. 
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1.2. o projecto não cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no referido 

regulamento, designadamente: 

1.2.1. artigo 73.º, n.º 1 e n.º 2 uma vez que não são garantidos estacionamentos 

no interior da parcela, sendo propostos em “terreno a arrendar”. 

1.2.2. os espaços naturais e culturais (artigo 63.º) ao enquadrarem lugares, 

edifícios ou conjuntos classificados ou de interesse, devem afinar um cuidado 

estético ou arquitectónico compatibilizado com o lugar de interesse turístico. 

2.º relativamente à “Piscina” e “Campo de Jogos” sendo instalações desportivas, 

acessórias ou complementares de estabelecimento em que a actividade desportiva não 

constitui a função ou serviço principal, não se aplica o Regime Jurídico das Instalações 

desportivas de uso público, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho, não carecendo de parecer de entidade externa, 

designadamente do Instituto do Desporto de Portugal (IDP, IP) 

3.º quanto ao enquadramento da pretensão, atentos ao artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

228/2009, de 14 de Setembro (Regime Jurídico da Instalação, Exploração e 

Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos) face à sua proximidade a 

Estabelecimento Escolar e considerando o instituído pelo Decreto-Lei n.º 234/2007, de 

29 de Novembro (Regime da Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Restauração ou de Bebidas), com a redacção em vigor, somos a informar: 

3.1. acerca do serviço de restauração – nos termos do parecer jurídico de 07-04-

2010, ficam excluídos da proibição imposta pelo normativo legal atrás referido os 

estabelecimentos de restauração; 

3.2. quanto ao serviço de “Bar” - considerando a distância entre os pontos 

definidos pelo Estabelecimento Escolar (a partir da vedação) e o Bar – e não a 

distância entre este e o acesso à Pensão/Hotel, consideramos, salvo melhor 

opinião, estar garantido o cumprimento do normativo. 

4.º a proposta carece de ser devidamente instruída nos termos do RJUE, pelo que 

deverá ser: 

4.1. complementada com Alçados e Cortes das instalações: “Piscinas” e “Campo 

de Jogos”; 

4.2. complementada/corrigida nos elementos gráficos “Existente/Inicial” e 

“Vermelhos/Amarelos” considerando o já licenciado; 

4.3. esclarecida a representação das Plantas à escala 1:5.000, 1:1.000, face à 

Planta de Implantação; 

4.4. esclarecida a divergência na delimitação da propriedade a Norte, face aos 

processos antecedentes; 

4.5. esclarecida a alteração na titularidade e delimitação do agora designado 

“terreno arrendado “, a Norte da parcela, face à sua representação no Processo 

n.º 157/1981 e mais tarde no Processo n.º 2528/87. 
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4.6. completada com fotocópia autenticada do contrato de arrendamento e 

autorização escrita do senhorio prestada, nos termos da lei, de forma expressa 

quanto à operação urbanística pretendida. 

5.º a proposta não cumpre com o artigo 38.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria “…não é permitida a construção de mais do que 

uma edificação por cada lote ou parcela, salvo os casos de edifícios contíguos 

susceptíveis de constituição em regime de propriedade horizontal ou de edifícios 

funcionalmente ligados entre si.” 

6.º este índice/parâmetro urbanístico foi conjugado com a alínea c) do artigo 2.º, 

conceito de “Anexo” e com a alínea r) do mesmo artigo, conceito de “Unidades de 

Utilização”, isto porque, em resumo, a pretensão para além de edificações afectas à 

unidade de pensão/hotelaria, que embora autónomas têm o mesmo uso, incorpora 

ainda o uso de “Habitação do proprietário”  

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

do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/12, e face ao 

disposto no artigo 20.º do RJUE, deliberou por unanimidade manifestar a intenção de 

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

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

Dezembro, na sua redacção actualizada, pelos motivos abaixo indicados: 

1.º o projecto não cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no referido 

regulamento, designadamente: 

1.1. artigo 73.º, n.º 1 e n.º 2 – não são garantidos estacionamentos no interior da 

parcela, sendo propostos em “terreno a arrendar”. 

1.2. os espaços naturais e culturais (artigo 63.º) ao enquadrarem lugares, 

edifícios ou conjuntos classificados ou de interesse, devem afinar um cuidado 

estético ou arquitectónico compatibilizado com o lugar de interesse turístico. 

2.º a proposta carece de ser devidamente instruída nos termos do RJUE, pelo que 

deverá ser: 

2.1. complementada com Alçados e Cortes das instalações: “Piscinas” e “Campo 

de Jogos”; 

2.2. complementada/corrigida nos elementos gráficos “Existente/Inicial” e 

“Vermelhos/Amarelos” considerando o já licenciado; 

2.3. esclarecida a representação das Plantas à escala 1/5.000, 1/1.000, face à 

Planta de Implantação; 

2.4. esclarecida a divergência na delimitação da propriedade a Norte, face aos 

processos antecedentes; 
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2.5. esclarecida a alteração na titularidade e delimitação do agora designado 

“terreno arrendado “, a Norte da parcela, face à sua representação no Processo 

n.º 157/1981 e mais tarde no Processo n.º 2528/87. 

2.6. completada com fotocópia autenticada do contrato de arrendamento e 

autorização escrita do senhorio prestada, nos termos da lei, de forma expressa 

quanto à operação urbanística pretendida. 

3.º a proposta não cumpre com o artigo 38.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria “…não é permitida a construção de mais do que 

uma edificação por cada lote ou parcela, salvo os casos de edifícios contíguos 

susceptíveis de constituição em regime de propriedade horizontal ou de edifícios 

funcionalmente ligados entre si.” 

Mais deliberou  notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe 

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 300/10 – Joaquim José de Sousa Dinis 

DLB N.º 1543/10  | De JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA DINIS E OUTRA, residente na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 4, r/c direito, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício habitacional e 

comercial (12 fogos e 6 comércios) e muros de vedação, a levar a efeito na Rua de S. 

Tiago, freguesia de Marrazes, inserido em espaço definido como áreas habitacionais ou 

residenciais de média 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. 

A operação urbanística tem impacto semelhante a loteamento, estando portanto 

sujeita ao pagamento da compensação prevista nos artigos 102.º a 104.º do 

Regulamento de Operações Urbanísticas deste Município, calculada em €107.226,46. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/15 (folhas 184, 185 e 186), 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 2010/10/15, 

constante do respectivo processo (folhas 184, 185 e 186), 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 
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projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

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

entidades consultadas, nomeadamente no parecer da EDP Distribuição (condição a 

constar no alvará de licença de construção); 

2.º cumprir com o indicado na informação prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos referente à contentorização para resíduos sólidos urbanos; 

3.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre o edifício e o arruamento 

existente, destinada ao alargamento do mesmo, estacionamentos, passeio e espaço 

para contentores de resíduos sólidos; 

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

no valor de €12.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas, 

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

estabelecido no artigo 45.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do deste 

Município (ROUML), na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A caução 

apresentada não cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara 

Municipal”; 

5.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos seguintes artigos: 

5.1. 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à 

disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à via; 

5.2. 110.º e 112.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no que se 

refere à independência e secção de condutas de evacuação de gases e fumo; 

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

edifício; 

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

confinantes; 

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

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

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

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

durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais e Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

relativamente à colocação dos resíduos sólidos urbanos; 

9.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, os elementos e os 

projectos de engenharia das especialidades a seguir indicados: 

9.1. certidão da conservatória do registo predial rectificada relativamente à área, 

de forma a contemplar as cedências a efectuar ao domínio público, nos termos do 

indicado no ponto 3; 



1965 (23) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

periférica; 

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

9.4. projectos 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. 

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

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

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

receptor adequado, com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de 

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

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

9.6. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

9.7. projecto acústico;  

9.8. 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; 

9.9. projecto de segurança contra incêndios. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 115), pela EDP Distribuição (folha 

128), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 70) e pela Junta de Freguesia 

de Marrazes (folha 67), bem como das informações prestadas pela Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 119 a 126) e Departamento de Obras Municipais 

(folha 118), em sede do processo n.º 1241/07.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 310/10 –  Sanches Lopes & Rocha, Lda. 

DLB N.º 1544/10  | De SANCHES LOPES & ROCHA LDA., com sede na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 74, Loja 7, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de utilização de um estabelecimento comercial para 

estabelecimento de bebidas (legalização), sito no local acima referido, inserido no 

Núcleo Histórico da Cidade, em zona de protecção especial do Castelo e da Igreja de 
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São Pedro e cumprindo com os parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do 

Plano Director Municipal. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/08 (folhas 253, 254 e 255), 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 2010/10/08, 

constante do respectivo processo (folhas 253, 254 e 255), e face ao disposto no artigo 

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

26/10, de 30 de Março, 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 redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, 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; 

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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

Março; 

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

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

6.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

7.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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março; 

8.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 03 de Março e 

do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, nomeadamente: 
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8.1. requerimento modelo 21 (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, 

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

8.2. 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; 

8.3. título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos 

artigos 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

8.5. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura 

rectificado, devendo indicar correctamente o projecto em causa; 

8.6. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de isolamento 

acústico rectificado, devendo indicar correctamente os regulamentos aplicáveis, 

incluindo o Decreto-Lei n.º 96/08, de 9 de Junho. 

Mais deliberou  dar conhecimento à firma requerente, do conteúdo dos 

pareceres emitidos pela Direcção Regional de Cultura do Centro (folha 234), 

Autoridade de Saúde (folha 233) e Governo Civil (folhas 250 e 251).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 519/10 –  Capitolina Lopes Teresa 

DLB N.º 1545/10  | De CAPITOLINA LOPES TERESA, residente na Rua da 

Restauração, n.º 7, Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação de um edifício de habitação unifamiliar, sito no local acima 

referido, inserido em espaço urbano de média densidade, sem outras condicionantes 

ao nível do Plano Director Municipal, de acordo com a cartografia apresentada e 

respectiva marcação, e com enquadramento do mesmo. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/08 (folhas 71 e 72), 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 2010/10/08, 

constante do respectivo processo (folhas 71 e 72), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

26/10, de 30 de Março, 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 dos projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados: 
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1.º projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção 

periférica; 

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

3.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. 

4.º projecto de águas pluviais; 

5.º projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

6.º projecto acústico; 

7.º 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. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente, do conteúdo dos pareceres 

emitidos pela EDP Distribuição (folha 64) e Junta de Freguesia (folha 67). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.2.1. Processo de loteamento n.º 32/79 - Joaquim F onseca Silva 

DLB N.º 1546/10  | Retirado. 

 

1.2.2. Processo de loteamento n.º 18/82 - Faustino Lopes Ferreira 

DLB N.º 1547/10  | De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS, residente na 

Avenida Marquês de Pombal, n.º 338, 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de alteração aos arranjos exteriores do loteamento situado em Vale Mocho, Calçada do 

Bravo, freguesia de Pousos. 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 espaço cedido ao domínio público destinado a 

zona verde, e constam, da alteração ao projecto de arranjos exteriores, nomeadamente 

na criação de um parque infantil e de um espaço de jogo e percursos pedestres com 

zonas de estadia. É de referir que esta zona destinada a espaço verde nunca foi alvo 

de recepção provisória por parte da Câmara Municipal.  

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 
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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 as 

informações prestadas pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/19 

e 2010/10/21, constantes do respectivo processo (folhas 954,955 e 969), 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. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €21.741,31, 

destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização 

referentes às infra-estruturas dos arranjos exteriores, ao abrigo do disposto no 

artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 26/2010, de 30 de Junho, devendo constar do próprio título que a mesma 

está sujeita à actualização nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do referido 

diploma legal e se mantém válida até à recepção definitiva das obras de 

urbanização; 

1.2. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 77.º do referido Decreto-Lei (quatro exemplares em suporte de papel e um 

em suporte digital); 

1.3. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

da obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, acompanhado de 

documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

1.4. termo de responsabilidade do técnico autor do Projecto de alterações, de 

acordo com o disposto no anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, 

nomeadamente com a descriminação dos diplomas que estiveram na base do 

presente pedido; 

1.5. documento válido comprovativo de inscrição na Associação Portuguesa de 

Arquitectos Paisagistas; 

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

da operação urbanística; 

1.7. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 
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termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo comercial e 

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

1.8. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe igual 

ou superior (na categoria ou subcategoria) ao valor da empreitada (€44573,12); 

1.9.  apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

1.10. plano de Segurança e Saúde; 

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

2.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 6 meses; 

3.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

3.1. respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; 

3.2. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de 

publicidade, bem visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão 

das obras, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março; 

3.3. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

3.4. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria (segurança e higiene no local das 

obras); 

3.5. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à 

desocupação do espaço público, ao levantamento do estaleiro, à limpeza do local 

da obra e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha 

causado em infra-estruturas públicas; 

4.º requerer a recepção provisória e definitiva da obra de urbanização; 

5.º para efeitos de recepção provisória, deverá entregar, em duplicado, o livro de 

manutenção do espaço de jogo e recreio, elaborado de acordo com o artigo 30.º do 

Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-lei n.º 119/2009, de 19 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 25/82 - Cândido P ereira Costa Neves 

DLB N.º 1548/10  | De PEDRO MANUEL SOARES SILVA NOBRE, residente em 

Urbanização Vale da Fonte, Lote 17, na localidade e freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de alteração ao loteamento situado no local supra mencionado. A operação 

urbanística localiza-se no perímetro da cidade de Leiria, em zona de média densidade, 

de acordo com o Plano Director Municipal. 
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As alterações incidem sobre o lote 17 e consistem, essencialmente, na alteração 

do polígono da implantação da moradia e na construção de um telheiro destinado a 

churrasqueira a tardoz da mesma, com a área de implantação de 12,41m2. 

Com esta alteração, o lote 17 passará a apresentar os seguintes valores: 

— n.º de fogos: 1; 

— área: 546,00m2; 

— n.º de pisos: 2; 

— área de implantação da moradia: 163,00m2;   

— área de implantação do telheiro: 12,41m2; 

— área de implantação total: 175,41m2. 

Decorreu o prazo para consulta pública sem oposição escrita dos interessados, 

conforme previsto no 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 2010/10/21, constante do 

respectivo processo (folha 50), 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 da totalidade do loteamento, completa 

e actualizada, em suporte de papel; 

1.2 projecto completo, em suporte digital (CD-ROM ou DVD), nos formatos DWF 

(peças desenhadas), PDF ou DOC (peças escritas) e sem quaisquer restrições;  

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de loteamento n.º 14/83 – António A ntunes de Sousa 

DLB N.º 1549/10  | De MARTA GLAÚCIA DE SÁ LAGOA DE SOUSA, residente na Rua 

Dr. Francisco Pereira da Silva, n.º 43, Bloco F, 2.º Direito, na localidade e freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em Quinta dos 

Capuchos, freguesia de Leiria, inserido em espaço urbano, em área de Média 

Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal. 
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As alterações incidem sobre os lotes 7 e 8 e consistem, essencialmente, na 

alteração dos parâmetros dos mesmos, passando os referidos lotes a possuir as 

seguintes características: 

• Área dos lotes:  

- Lote 7: 785,00 m2; 

- Lote 8: 660,00 m2; 

• Ocupação máxima: 

- Lote 7: 235,50 m2; 

- Lote 8: 198,00 m2; 

• Área máxima de construção: 

- Lote 7: 706,50 m2; 

- Lote 8: 594,00m2; 

• Número máximo de pisos: 

- Lote 7: 3 pisos; 

- Lote 8: 3 pisos. 

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 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 2010/09/20 

e 2010/10/22, constantes do respectivo processo (folhas 21 e 38), 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 da totalidade do loteamento, completa 

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

1.2. Certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas, caso 

as constantes do presente processo não se encontrem válidas aquando da 

entrada do requerimento a solicitar a emissão do aditamento ao alvará.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2.5. Processo de loteamento n.º 26/90 - J.CASEIRO  - Urbanizações e 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1550/10  | De ÁURIO MANUEL LISBOA, residente na Rua José da Silva 

Ferrinho, Lote 3, Féteiras, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado no local supra 

mencionado. A operação urbanística localiza-se no perímetro da cidade de Leiria, em 

Zona de Baixa Densidade, de acordo com o disposto no Plano Director Municipal. 

As alterações incidem sobre o lote 3 e consistem, essencialmente, na construção de 

dois telheiros a tardoz da moradia.   

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas, as áreas adicionadas à área definida para a moradia não excedem as 

áreas de construção e implantação previstas para o lote, pelo que, sob o ponto de vista 

urbanístico, de acordo com as disposições do Plano Director Municipal e ao abrigo do 

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida 

pelo Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 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 2010/10/15, constante do 

respectivo processo (folha 307), 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 as alterações 

requeridas para o Lote 3.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.6. Processo de loteamento n.º 8/05 – C.J.L. - T ransacções Imobiliárias e 

Investimentos, SA 

DLB N.º 1551/10  | De C.J.L. - TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS E INVESTIMENTOS, 

SA, com sede social na Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, Sebal Grande, freguesia e 

concelho de Condeixa-a-Nova, referente aos projectos de obras de urbanização do 

loteamento aprovado em reunião de Câmara de 2008/01/08, que incide sobre uma 

propriedade situada em Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

Na sequência da referida deliberação, o requerente apresentou nova proposta 

viária, permitindo a criação de uma Zona de Impasse, de modo a garantir as boas 

normas de segurança rodoviária e acessibilidade, assim como os correspondentes 

projectos de infra-estruturas, devidamente aprovados pelas respectivas entidades. 

Para efeitos do disposto no artigo 82.º do Plano Director Municipal, não existe 

lugar a qualquer compensação financeira devido a área não cedida, dado que a 

pretensão se localiza no Plano de Pormenor da Almuinha Grande. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando a informação 

prestada pela Divisão de Operações Urbanísticas em 2010/10/21, constante do 

respectivo processo (folhas 340 e 341), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, deferir o licenciamento das obras de 

urbanização do loteamento acima referido, condicionado ao seguinte: 

1. º ceder a área de 1.480,00m2, tendo em conta a deliberação de Câmara de 

2008/01/08 de acordo com o seguinte: 

1.1. áreas destinadas a espaços de equipamento público e espaços verdes: 

1.1.1. zonas verdes – 237,20m²; 

1.2. áreas destinadas a infra-estruturas viárias: 

1.2.1. arruamentos – 302,30m²; 

1.2.2. estacionamentos – 186,00m²; 

1.2.3. passeios – 683,50m²; 

1.2.4. acesso às garagens – 71,00m²; 

2.º efectuar o pagamento aos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento) dos custos das ligações das redes do loteamento às redes gerais e 

comparticipação para reforço da rede de água a montante do loteamento, no valor 

€6.300,00, acrescido de IVA à taxa em vigor; 

3.º nos termos do artigo 2.º do Capitulo II do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Leiria, publicado pelo Edital n.º 393/2010, de 27 de Abril, a operação 

urbanística encontra-se ainda sujeita ao pagamento de taxa no valor de €69.288,58; 

4.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 76.º do  Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março , apresentando para o 

efeito os seguintes elementos: 

4.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €106.023,67, 

destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização 

referentes às infra-estruturas da rede eléctrica (€20.969,62), da rede de gás 

(€3.996,00), da rede de telecomunicações (€6.641,50), da rede viária 

(€51.374,55), dos arranjos exteriores (€1.186,00), das redes de águas e esgotos 

e de drenagem pluvial (€21.856,00),  ao abrigo do disposto no artigo 54.º Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, devendo constar do próprio título que a mesma está sujeita à 

actualização nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do referido diploma legal e se 

mantém válida até à recepção definitiva das obras de urbanização; 

4.2. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento 

aprovada e um exemplar em suporte digital, elaborado em conformidade com o 
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previsto no ponto 2 do anexo I do referido Regulamento, contendo os elementos 

referidos na alínea e) do n.º 1 do artigo 77.º do referido Decreto-Lei; 

4.3. plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 77.º do referido Decreto-Lei (cinco exemplares em suporte de papel e um 

em suporte digital); 

4.4. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

4.5. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo da referida Portaria, 

acompanhado de documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição 

em Associação Pública de natureza profissional; 

4.6. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística; 

4.7.  fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro 

(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 

equivalente nos termos da lei, e, no caso de pessoa colectiva, certidão do registo 

comercial e cartão de identificação de pessoa colectiva); 

4.8.  alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe 

>= 1; 

4.9. apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

4.10. plano de Segurança e Saúde; 

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

4.12. após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 6 meses, 

de acordo com o proposto por parte do requerente, proposta essa considerada 

como adequada. Considera-se ainda, que a localização do empreendimento se 

situa numa zona urbana sensível e com volume de tráfego considerável, pelo 

que, caso preveja a ocupação de via pública, deverá o requerente solicitar 

antecipadamente, licença específica para o efeito; 

5.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

5.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos serviços e pelas 

entidades externas ao Município no âmbito da aprovação dos respectivos 

projectos de engenharia de especialidades; 

5.2. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de 

publicidade, bem visível do exterior, o qual aí deverá permanecer até à conclusão 

das obras, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março; 
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5.3. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar; 

5.4. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria (segurança e higiene no local das 

obras); 

5.5. após a conclusão dos trabalhos, e no prazo de 10 dias, proceder à 

desocupação do espaço público, ao levantamento do estaleiro, à limpeza do local 

da obra e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha 

causado em infra-estruturas públicas; 

6.º requerer as recepções provisórias e definitivas das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.7. Processo de loteamento n.º 1/08 - ESCUDIM - Escudeiro Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 1552/10  | De ESCUDIM - ESCUDEIRO IMOBILIÁRIA, LDA., com endereço 

postal na Rua Cidade Tokushima, Lote 20, 3.º direito, cidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de loteamento para constituição de 23 lotes (12 destinados a 

habitação colectiva e 11 destinados a habitação unifamiliar, totalizando 119 fogos) que 

incide sobre duas propriedades situadas em Quinta do Rei – Varandas do Lis, freguesia 

de Pousos, abrangida pelo Estudo-Conjunto da Quinta do Rei – 1.ª fase, aprovado em 

reunião de Câmara datada de 2007/12/11 e cartografado no perímetro do espaço 

urbano da cidade de Leiria, em Área Habitacional ou Residencial, localizando-se parte 

em Zona de Baixa Densidade e outra parte em Zona de Média Densidade, de acordo 

com o Plano Director Municipal. 

A pretensão obteve pareceres condicionados das entidades e serviços 

consultados e cumpre com o Plano Director Municipal. 

Decorreu o período de discussão pública, nos termos do artigo 22.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da edificação, sem oposição. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/25, constante do 

respectivo processo (folhas189, 190, 191), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

disposto no artigo 21.º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas, elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

Serviços da Câmara e pelas entidades consultadas, dos quais deve ser dado 

conhecimento à firma requerente, nomeadamente: 

1.1. Projecto da Rede Viária; 

1.2. Projecto de Drenagem de Águas Pluviais; 



1977 (35) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.3. Projectos de Abastecimento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais; 

1.4. Projecto de Telecomunicações; 

1.5. Projecto da Rede Eléctrica; 

1.6. Projecto da Rede de Gás; 

1.7. Projecto de Arranjos Exteriores; 

2.º ceder as seguintes áreas de terreno: 

2.1. para o domínio privado: 

2.1.1. Equipamento – 2.911 m2; 

2.2. para o Domínio Público (infra-estruturas):  

2.2.1. Zonas Verdes – 3.927m2 

2.2.2. Arruamentos – 4.963 m2; 

2.2.3. Passeios – 3.404 m2; 

2.2.4. Estacionamentos – 1.916 m2; 

3.ºproceder ao pagamento de €169.598,18, por compensações devido a área não 

cedida, uma vez que se verifica, na proposta apresentada, uma insuficiência de 

4.384,94 m2 de área de cedências para zonas verdes e equipamentos, 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.8. Processo de loteamento n.º 1/10 - SCANIA - I nvestimentos Imobiliários, SA 

DLB N.º 1553/10  | De SCANIA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social no Edifício Cimpomóvel, Estrada Nacional 10, KM 11, na localidade e freguesia 

de Santa Maria da Azoia, referente ao projecto de alteração ao loteamento situado na 

Zona Industrial da Cova das Faias, Mata Nacional dos Pinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

As alterações incidem sobre o lote 9 e consistem, essencialmente, na criação de 

um segundo acesso automóvel, na deslocação para sul de quatro lugares de 

estacionamento público e na consequente alteração das áreas globais do loteamento.  

As áreas de cedência reajustadas passam a ter os seguintes valores: 

- Área dos passeios: 17.634m2; 

- Área dos estacionamentos: 7.590m2; 

- Área das Zonas Verdes: 109.827m2; 

- Área das caldeiras: 1.066m2.    

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. 



1978 (36) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

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 2010/10/21, constante do 

respectivo processo (folha 55), 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 as alterações propostas, 

nomeadamente, a criação de um segundo acesso automóvel, a deslocação para sul de 

quatro lugares de estacionamento público e a consequente alteração das áreas globais 

do loteamento, condicionado à apresentação, no prazo de um ano, de projecto de infra-

estruturas da rede viária.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante o 

mês de Setembro 

DLB N.º 1554/10  | Presente o relatório da Subunidade Orgânica de Fiscalização Geral 

relativamente ao serviço efectuado durante o mês de Setembro. 

Subunidade Orgânica de Fiscalização Geral 

Actividades de Setembro de 2010 

Departamento de Operações Urbanísticas  

Queixas 37 

Processos obras clandestinas 12 

Processos Fiscalizados 214 

Mandados de Notificação 5 

Embargos ( Anexo B) 3 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 5 

Obras em desacordo com a licença 0 

Outras transgressões 4 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico  

Mandados de Notificação 10 

Processos de contra-ordenação 5 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes  

Processos Fiscalizados 45 

Autos de Notícia 24 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos  

Processos Fiscalizados 9 

Participações 0 

 
 

Serviço efectuado para a Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento na Área de 
Licenciamentos Diversos 
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Processos Fiscalizados (Publicidade) 85 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 0 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

3 

Participações 25 

Cartões de venda ambulante/Informações 0 

Autos de remoção de painéis publicidade 0 

Notificações 2 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

Ponto dois 
��������  DEP ARTAME NTO DE OBR AS MUNI CIP AIS  

 

2.1. Processo n.º T – 56/2009. EPA3 – Requalificaçã o do espaço público da zona 

alta do Centro Histórico de Leiria, Leiria. Pedido de devolução de valor pago pelo 

processo de concurso 

DLB N.º 1555/10  | Presente o pedido da firma SÁ MACHADO & FILHOS SA, da 

restituição do valor pago pela aquisição do processo de concurso para “EPA3 – 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ALTA DO CENTRO 

HISTÓRICO DE LEIRIA – LEIRIA “ conforme guia n.º 26674/2009, de 29 de Outubro de 

2009, no valor de €150,00 + IVA, o que perfaz o total de €180,00. 

Face ao exposto e de acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 134.º do 

Código dos Contratos Públicos, a firma em causa tem direito à respectiva devolução do 

valor acima indicado. 

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

autorizar a devolução à firma SÁ MACHADO & FILHOS S.A., do valor pago ao 

Município de Leiria pela disponibilização das peças do concurso, no valor de €150,00 + 

IVA, o que perfaz o total de €180,00.  

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

3976/10, de 28 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 39/2010. Construção do Centro  Cívico e respectiva Praça 

Pública, Leiria. Aprovação de minuta de contrato 

DLB N.º 1556/10  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta do contrato, a celebrar entre o município de Leiria e 

a empresa, COMPORTO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA no valor de 

€779.800,00 + IVA. 

A empreitada foi adjudicada por deliberação de 6 de Outubro de 2010 e a 

referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1794/10, de 29 de Abril de 

2010. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  maioria , com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Filipa 

Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar a minuta de contrato e autorizar a 

celebração do respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T - 75/2010. Ampliação/Reformulaç ão do Centro Educativo de 

Monte Redondo. Aprovação de erros  

DLB N.º 1557/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

aprovar a lista de erros, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  DEP ARTAME NTO ADMINISTR ATIVO E F INANCEI RO  
 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1558/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 13 a 26 de Outubro de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs:7589, 7592, 7733 a 7735, 7916, 8020, 8022, 8115, 

8116, 8136, 8138, 8140, 8155 a 8159, 8194, 8198, 8178, 8285, 8285 a 8300, 8302 a 

8310, 8312 a 8319, 8321, 8323 a 8332, 8334 a 8336, 8338 a 8341, 8343 a 8345, 8351, 

8352, 8354, 8355, 8258 a 8361, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 482, 484 

a 492, 498 a 501, 504 a 508, 511, 512, 516 a 518, 520 a 528, 535, 536, 538 a 543, 545 

a 547, 550, 553, 558 a 564, 567 a 580, 586 a 593, 602, 603, 606, 607, 613, 614, 616 a 

620, 622, 623, 625, 627, 630, 635, 638 a 640, 701, 834, 840, 841, 844, 848, 851, 855, 

856, 859 a 861, 866, 868, 874,  894 a 906, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs:  

5521, 5984, 6908, 6918, 7134, 7149, 7163, 7177, 7333,7459, 7461, 7524, 7527, 7533, 

7554, 7555, 7557 a 7570, 7574 a 7579, 7581 a 7587, 7594 a 7601, 7603, 7621, 7623 a 

7625, 7627, 7628, 7630, 7632, 7633, 7635, 7637, 7640, 7642, 7644, 7646 a 7655, 7657 

a 7664, 7668, 7670, 7672, 7673, 7675 a 7689, 7693 a 7695, 7709 a 7711, 7713 a 7719, 

7721, 7726 a 7729, 7731, 7732, 7736 a 7750, 7755, 7760 a 7766, 7769 a 7773, 7779 a 
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7782, 7784 a 7881, 7883 a 7891, 7893 a 7897, 7900, 7903, 7914, 7918 7940, 7942, 

7943, 7945, 7946, 7969, 7971, 7973, 7980, 7988, 7989, 7991,  7993 a 7996,  8014, 

8023 a 8035, 8037, 8039 a 8041, 8044 a 8053, 8055 a 8057, 8059 a 8062, 8065, 8069, 

8070, 8073, 8074, 8077, 8081, 8082, 8085 a 8104, 8106 a 8114, 8117 a 8135, 8137, 

8139, 8141 a 8145, 8147 a 8154, 8160 a 8168, 8171  a 8173, 8176,  8179, 8183, 8188, 

8192, 8202, 8207, 8208, 8210, 8211, 8217, 8218, 8224, 8226, 8227, 8231, 8232, 8243, 

8244, 8252, 8253, 8257 a 8264, 8267 a 8274, 8279 a 8283, 8301, 8311, 8320, 8333, 

8337, 8342, 8349, 8362 a 8369, 8371, 8376 a 8380, 8382 a 8385, 8387 8397, 8399, 

8400 a 8403, 8416, no valor total de €3.907.120,00. 

O Senhor Vereador José Benzinho  registou que continuavam a pagar facturas 

de mobiliário, desta vez eram facturas no valor de €69.600,00, e solicitava a indicação 

do valor total do mobiliário adquirido. 

O Senhor Vice-Presidente  Gonçalo Lopes  alertou que, poderia ser mobiliário 

para escolas, o facto de dizer mobiliário não significava que fosse para instalações do 

Município, mas iriam averiguar.  

 

3.1.2. XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano. Ratificação  

DLB N.º 1559/10  | Presente a XXI Modificação ao Orçamento para o presente ano de 

2010 que se consubstancia na 21.ª Alteração ao Orçamento da Despesa 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, deliberou por  maioria , com 

o voto de abstenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves e os votos contra dos 

Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Filipa Alves, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 25 de Outubro, que 

autoriza a XXI alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €54.150,00 cada, 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.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1560/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Outubro de 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €5.885.723,46 sendo de 

Operações Orçamentais €4.941.858,19 e de Operações de Tesouraria €943.865,27, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  
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3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Património e 

Aprovisionamento 

3.2.1. Cedência de materiais à Freguesia de Amor 

DLB N.º 1561/10  | Retirado. 

 

3.2.2. Cedência de uma moto 4, com matrícula 82-03- LJ 

DLB N.º 1562/10  | Retirado. 

 

3.2.3. Confirmação do teor da deliberação de Câmara  n.º 1674/09, de 29 de 

Setembro 

DLB N.º 1563/10  | Na sequência da deliberação n.º 1674/09, de 29 de Setembro, 

quanto à aquisição de 4 parcelas de terreno para afectação ao projecto “EPA1 – 

Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso 

Zuquete” foram agendadas as respectivas escrituras para a concretização daquela 

deliberação, para 20/10/2010. No entanto, surgiram dúvidas, nomeadamente ao Sr. 

Notário, quanto aos poderes do actual Presidente da Câmara para representar o 

Município de Leiria nestes actos, uma vez que a deliberação em causa foi tomada pelo 

anterior executivo não tendo, contudo, o processo sido terminado na vigência daquele 

mandato. Assim, considerando as circunstâncias excepcionais e urgentes no que diz 

respeito à consignação da obra relativa à empreitada de “Requalificação da margem 

direita do Rio Lis, entre a Ponte de Santo de Santo Agostinho e a Ponte Afonso 

Zuquete – EPA1” que encontrava marcada para o dia 25/10/2010. Considerando, 

ainda, que era necessário avançar com a celebração das escrituras de aquisição das 

parcelas de terreno da área objecto desta intervenção sem que houvesse tempo 

necessário para agendar a respectiva proposta para reunião de Câmara anterior àquela 

data, foi emitido, pelo Sr. Presidente da Câmara, despacho de confirmação do teor da 

deliberação n.º 1674/09, de 29 de Setembro, ao abrigo do disposto no 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, e de acordo, também, com o 

n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou  por unanimidade 

ratificar as escrituras já celebradas e confirmar a deliberação de Câmara n.º 1674/09, 

de 29 de Setembro, pelo que aprova a celebração das restantes aquisições nela 

previstas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.. 
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3.3. Análise do assunto relacionado com a Divisão J urídica 

3.3.1. Quiosque do Parque da Fonte Quente (ENT. 201 0/16593) 

DLB N.º 1564/10  | Presente o requerimento apresentado pela concessionária do direito 

de uso privativo do Quiosque n.º 1 do Parque da Fonte Quente, Aida Cecília Fernandes 

Monteiro (ENT n.º 2010/16593 e ENT n.º 2010/9410), e a Informação Jurídica n.º 

202/2010, de 31/08/2010, prestada pela Divisão Jurídica, anexa à presente acta e da 

qual faz parte integrante como seu anexo (ANEXO E).  

Considerando que a concessionária procedeu ao pagamento, no acto de 

arrematação de 50% do valor da concessão, sendo que os restantes 50% seriam 

pagos fraccionadamente através de prestações mensais; 

Considerando que, desde Abril de 2009, a concessionária não procede ao 

pagamento das prestações mensais a que estava obrigada; 

Considerando que, em 29 de Abril de 2010, a concessionária veio declarar a 

sua “desistência” do espaço concessionado, requerendo a devolução de 56 

prestações mensais; 

Considerando o desinteresse unilateral expresso pela concessionária na 

manutenção do contrato nessa mesma data; 

Considerando que não pode ser imputada ao Município qualquer 

responsabilidade em factos de carácter eminentemente volitivo nem pode este impor a 

manutenção de um contrato que assenta na livre vontade de ambas as partes; e 

Considerando que, do montante a que a concessionária se obrigou a pagar, ainda se 

encontram em dívida €2.786,52. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da informação da 

DIJ mencionada, no âmbito das competências previstas na alínea b) do n.º 7 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por  unanimidade  reconhecer que a concessionária Aida Cecília 

Fernandes Monteiro resolveu o contrato de concessão de uso privativo do domínio 

público do quiosque n.º 1 do Parque da Fonte Quente, celebrado em 14/12/2007, com 

efeitos reportados a 29/04/2010. 

Mais deliberou manifestar a sua intenção de indeferir o pedido de devolução 

de taxas apenas parcialmente liquidadas pelo exercício de um direito que a 

concessionária decidiu não mais querer usufruir, sem prejuízo do Município de Leiria 

ser ressarcido do remanescente da taxa de concessão em dívida, no montante 

apurado pelos respectivos serviços de €2.786,52 (dois mil setecentos e oitenta e seis 

euros e cinquenta e dois cêntimos). 

Deliberou, ainda, mandar notificar a requerente do teor da presente 

deliberação, mormente da intenção de indeferimento do pedido apresentado e da 

intenção de proceder à cobrança das quantias em falta, nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
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concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias úteis para, querendo, se pronunciar por 

escrito quanto ao projecto de decisão final, remetendo-lhe cópia da presente 

deliberação e da informação técnica que lhe serviu de fundamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

3.4.1. Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho 

DLB N.º 1565/10  | Presente a proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, relativa ao recrutamento de trabalhadores nas condições previstas 

no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), e cujo teor 

abaixo se transcreve na íntegra: 

 “Proposta 

Considerando: 

Que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, adiante designada por LVCR, e face aos ajustamentos introduzidos ao mapa 

de pessoal da Câmara Municipal de Leiria aprovado para 2010, se conclui pela 

inexistência, em número suficiente, de trabalhadores integrados nas carreiras de 

técnico superior e de especialista de informática, nas unidades orgânicas criadas na 

sequência da reorganização dos serviços, que entrou em vigor no passado dia 22 de 

Junho de 2010. 

E que, por conseguinte, é possível promover o recrutamento dos necessários à 

ocupação dos postos de trabalho em causa, atenta a norma habilitante contida no n.º 2 

do referido artigo. 

A previsibilidade orçamental de verbas destinadas a suportar os encargos com o 

recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º da 

LVCR e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro). 

Ainda, que se tratam de necessidades permanentes de recrutamento insusceptíveis de 

satisfação pela aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de Janeiro, por se verificarem, cumulativamente, as seguintes situações: 

a) A Câmara Municipal de Leiria não dispõe de candidatos em reserva; 

b) Encontra-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de promover a 

consulta prévia à reserva de recrutamento constituída em entidade centralizada, 

conforme documento apenso ao processo na presente data. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e em aditamento aos despachos proferidos pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, em 06 e 08 de Outubro de 2010, respectivamente, 

proponho, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria que, aquele 
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órgão, no uso da competência que lhe é conferida pela primeira parte do n.º 1 do artigo 

50.º da LVCR, conjugada com os n.os 1 dos art.os 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 e 

com o n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, delibere promover a 

abertura de procedimentos de concurso, conforme a seguir se indica, nos termos dos 

n.os 2 a 7 do artigo 6.º da LVCR, e para efeitos da alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009: 

1. Identificação dos procedimentos concursais e dos  postos de trabalho a ocupar 

por aquela via: 

1.1. Procedimento concursal comum de recrutamento t endo em vista a ocupação, 

por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho não  ocupado do mapa de 

pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.30 .2010): 

a) Carreira/categoria: técnico superior; 

b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 01, ainda que sem prejuízo da 

possibilidade de recurso à reserva de recrutamento, caso venham a ser previstos no 

próximo mapa de pessoal idênticos postos de trabalho, até ao limite máximo de mais 4; 

c) Atribuições/competências ou actividades a cumprir ou a executar: na área 

técnico/jurídica, tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 

para a unidade orgânica e no âmbito das habilitações académicas detidas, 

desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 

e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 

fundamentam e preparam a decisão superior; elaboração, autonomamente, ou em 

grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de 

outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, 

instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; funções exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado e representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, 

tomando opções de índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações 

superiores; 

d) Local de trabalho: localiza-se na Divisão Jurídica|Departamento Administrativo 

e Financeiro|Direcção Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, e 

abrange a área do Concelho de Leiria; 

e) Habilitações académicas exigidas: Licenciatura na área de direito, 

insusceptível de substituição por adequada formação ou experiência profissional. 

1.2. Procedimento concursal comum de recrutamento t endo em vista a ocupação, 

por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho não  ocupado do mapa de 

pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.31 .2010): 

a) Carreira/categoria: técnico superior; 

b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 01; 
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c) Atribuições/competências ou actividades a cumprir ou a executar: na área da 

solicitadoria, tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 

para a unidade orgânica e no âmbito das habilitações académicas detidas, 

desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 

e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 

fundamentam e preparam a decisão superior; elaboração, autonomamente, ou em 

grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de 

outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, 

instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; funções exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado e representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, 

tomando opções de índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações 

superiores; 

d) Local de trabalho: localiza-se no Sector de Execuções Fiscais|Divisão 

Administrativa| Departamento Administrativo e Financeiro|Direcção Municipal de 

Administração da Câmara Municipal de Leiria, e abrange a área do Concelho de Leiria; 

e) Habilitações académicas exigidas: Licenciatura na área de solicitadoria, 

insusceptível de substituição por adequada formação ou experiência profissional. 

1.3. Concurso externo de ingresso tendo em vista a ocupação, por tempo 

indeterminado, de 01 posto de trabalho não ocupado do mapa de pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.33.2010): 

a) Carreira: especialista de informática|categoria: especialista de informática do 

grau 1 nível 2; 

b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 01, caducando o concurso com o 

preenchimento daquele posto de trabalho; 

c) Atribuições/competências ou actividades a cumprir ou a executar: estudo de 

medidas de organização estrutural e funcional dos serviços municipais; 

d) Local de trabalho: localiza-se na Divisão de Informática|Direcção Municipal de 

Administração da Câmara Municipal de Leiria, e abrange a área do Concelho de Leiria; 

e) Habilitações académicas exigidas: Licenciatura na área de informática. 

2. Constituição das relações jurídicas de emprego p úblico: 

a) Modalidade: contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, ao abrigo do disposto na segunda parte do n.º 1 do artigo 9.º, no artigo 

20.º e na primeira parte do n.º 1 do artigo 21.º, todos da LVCR; 

b) Recrutamento: De entre trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sendo efectuado pela 

ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de 

mobilidade especial, e, esgotados estes, dos restantes candidatos (cfr. n.º 4 do artigo 

6.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º, ambos da LVCR). 
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Caso da aplicação do princípio contido na alínea que antecede resulte a 

impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho, que o 

recrutamento se opere, a título excepcional, de entre trabalhadores com a qualidade de 

sujeitos de relações jurídicas de emprego público constituídas por tempo determinado 

ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente constituída 

(cfr. n.º 6 do artigo 6.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º, ambos da LVCR e art.os 09.º a 

10.º da Lei n.º 12-A/2010), atentos os seguintes fundamentos: 

a) A imperiosa necessidade de promover, com urgência, o preenchimento dos 

postos de trabalho em causa, atenta a grave carência de recursos humanos naquelas 

áreas de actividade, em contraposição com o elevado volume de trabalho que os 

serviços em causa têm já vindo a registar, e com a previsibilidade do acréscimo 

significativo, a curto-prazo, ao nível das solicitações que lhe são dirigidas, 

designadamente em termos de emissão de pareceres técnico-jurídicos, de instauração 

e tramitação de procedimentos de execução fiscal e de informatização dos serviços, 

decorrentes, respectivamente, das constantes alterações aos quadros legais em vigor, 

da grave situação económica que o país atravessa e das actuais exigências em termos 

de racionalização, eficácia e eficiência processual;  

b) Note-se ainda que, atento o carácter das atribuições que têm vindo a ser 

transferidas da administração central para a local, a tendência que tem vindo a ser 

registada, ao longo dos últimos anos, e em termos de evolução global ao nível dos 

recursos humanos do Município, prende-se com o acréscimo do pessoal integrado nas 

carreiras de técnico superior e assistente técnico; 

c) Acresce que a Câmara Municipal de Leiria promoveu, no ano transacto, a 

abertura de cerca de 41 procedimentos concursais, porém o número de candidaturas 

formalizadas por trabalhadores com prévia relação jurídica de emprego público, por 

tempo indeterminado, foi reduzido, e na maioria dos procedimentos até inexistente; 

d) Em nenhum daqueles procedimentos foram indicados, pela entidade gestora 

da mobilidade, trabalhadores em situação de mobilidade especial, titulares dos 

requisitos exigidos à ocupação dos postos de trabalho colocados a concurso; 

e) O desaparecimento do ordenamento jurídico da figura da transferência; 

f) A impossibilidade de recurso a outros instrumentos de mobilidade, por não se 

encontrar reunido o requisito relativo à conveniência para o interesse público, 

porquanto a natureza contínua das atribuições, competências ou actividades a cumprir, 

ou a executar, em nada se conforma com o carácter transitório decorrente da limitação 

temporal associada às modalidades de mobilidade na categoria ou intercarreiras, entre 

a Câmara Municipal de Leiria e outro órgão ou serviço, e tão pouco com a 

insusceptibilidade da sua conversão em definitiva; 

g) Aqueles posto(s) de trabalho exigem longos períodos de adaptação, o que 

significaria provavelmente que, uma vez atingido o grau de especialização necessário 



1988 (46) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

ao cabal cumprimento das atribuições, competências ou actividades, já havia decorrido 

o prazo máximo legalmente estabelecido, impondo-se novo recurso àquelas 

modalidades, novos ajustamentos, sem que alguma vez se cheguem a verificar 

acréscimos em termos de produtividade ou a autonomia adequada ao seu exercício; 

h) Isto para não referir que se tratam de áreas que têm vindo a ganhar relevância 

e visibilidade ao nível da administração pública, e, por isso, é provável que também os 

outros órgãos ou serviços registem igual a escassez de recursos humanos para o 

exercício daquelas actividades; 

i) Sem prejuízo do reconhecimento, nalguns casos, da existência de 

trabalhadores integrados em carreira, com a habilitação necessária ao exercício de 

algumas daquelas funções, a mobilidade na categoria ou intercarreiras, dentro do 

mesmo órgão ou serviço, também não se afigura como alternativa viável, porquanto, e 

a verificar-se, ocasionaria, certamente, sérios problemas em termos do funcionamento 

dos serviços, atenta a impossibilidade de assegurar, por qualquer via, a prossecução 

das atribuições, competências ou actividades associadas a qualquer um dos postos de 

trabalho de origem dos trabalhadores, acrescendo ainda, à ultima daquelas 

modalidades, os fundamentos já invocados; 

j) Por fim, os princípios de economia processual e de aproveitamento dos actos 

administrativos. 

3. Métodos de selecção obrigatório(s) e complementa r: 

Ref. pccr 30 e 31/2010: 

a) Provas de conhecimentos e avaliação psicológica; ou  

b) Avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências: tratando-se do 

recrutamento dos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se 

encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou a actividade 

caracterizadora do posto de trabalho em causa; ou que estejam colocados em situação 

de mobilidade especial e se tenham encontrado, por último, a cumprir ou a executar a 

atribuição, competência ou actividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, 

excepto quando afastados por escrito. 

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, que a 

admissão de candidatos em número igual ou superior a 100, em cada um daqueles 

procedimentos, conduza à utilização das provas de conhecimentos e ou da avaliação 

curricular como único método de selecção obrigatório (cfr. n.º 4 do artigo 53.º da 

LVCR). 

Complementarmente ao(s) método(s) de selecção obrigatório(s) acima 

indicado(s), que seja aplicado o método de selecção facultativo - entrevista profissional 

de selecção, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 83-

A/2009, conjugado com o disposto no n.o 3 do artigo 53.º da LVCR. 

Ref. pccr 33/2010: 
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a) Provas de conhecimentos (PC): sob a forma escrita, de natureza teórica, com 

a duração aproximada de 02 horas, e com 30 minutos de tolerância, devendo o 

programa integrar as matérias relativas à Constituição da República Portuguesa 

(Constituição da República Portuguesa de 1974, na redacção da Lei constitucional n.º 

1/2005, de 12 de Agosto), ao procedimento administrativo (Decreto-Lei n.º 442/91, de 

15 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro), à 

modernização administrativa (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março), às atribuições e competências das 

autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro), às competências e 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), ao estatuto das 

carreiras e funções do pessoal de informática (Decreto-Lei n.º 97/01, de 26 de Março, e 

Portaria n.º 358/2002, de 03 de Abril), ao acesso aos documentos da administração (Lei 

n.º 46/2007, de 24 de Agosto), às formas de vinculação, carreiras e remunerações (Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro), ao estatuto disciplinar (Lei n.º 58/2008, de 09 de 

Setembro) e ao Contrato de Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 59/2008, de 11 de 

Setembro), a ser aplicadas por forma a avaliar os níveis de conhecimentos 

profissionais, em termos gerais, detidos pelos candidatos, exigíveis e adequados ao 

exercício das funções, mediante a realização de 05 questões de escolha múltipla 

cotadas para 02 valores cada (Q1 a Q5) e de 02 questões de desenvolvimento cotadas 

para 05 valores cada (Q6  e Q7), e com carácter eliminatório quando a classificação 

nelas obtida seja inferior a 09,50 valores: 

PC = Σ Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7; 

b) Avaliação curricular. 

Complementarmente aos métodos de selecção acima indicados, que seja 

aplicado o método de selecção entrevista profissional de selecção, conforme previsto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º, conjugado com o disposto no artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. 

4. Composição e identificação dos júris: 

Ref. pccr 30/2010: 

a) Presidente: O Director Municipal de Administração, Sr. Dr. Manuel Gilberto 

Mendes Lopes; 

b) Vogais efectivos: A Chefe da Divisão Jurídica, em regime de substituição, Sr.ª 

Dr.ª Maria Leonor Silva Correia Lourenço, e a Técnica superior Sr.ª Dr.ª Teresa Jesus 

Fonseca Clemente Monteiro; 

c) Vogais Suplentes: A Técnica superior Sr.ª Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo e a 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, Sr.ª Dr.ª Elsa 

Catarina Santos Marques; 

Ref. pccr 31/2010: 
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a) Presidente: O Director Municipal de Administração, Sr. Dr. Manuel Gilberto 

Mendes Lopes; 

b) Vogais efectivos: A Chefe da Divisão Administrativa, em regime de 

substituição, Sr.ª Dr.ª Sandrina Sereno Garrucho, e a Técnica superior Sr.ª Dr.ª Edite 

Maria Silva Oliveira Peralta Fernandes; 

c) Vogais Suplentes: a Técnica superior Sr.ª Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo, e a 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, Sr.ª Dr.ª Elsa 

Catarina Santos Marques. 

Que os presidentes dos júris acima identificados sejam substituídos, nas suas 

faltas e impedimentos, pelo correspondente primeiro vogal efectivo. 

Por fim, e antes de ser dado cumprimento ao disposto no ponto que se segue, 

que os júris designados procedam à correspondente selecção dos temas a abordar nas 

provas de conhecimentos e à fixação dos parâmetros de avaliação e suas 

ponderações, das grelhas classificativas e dos sistemas de valoração final dos métodos 

de selecção (cfr. alíneas b) e c) do n.º 2 e n.o 3 do artigo 22.º da Portaria n.º 83-

A/2009), devendo as actas que consubstanciem as deliberações que naquele âmbito 

sejam tomadas ser facultadas aos candidatos sempre que solicitadas. 

Ref. pccr 33/2010: 

a) Presidente: O Director Municipal de Administração, Sr. Dr. Manuel Gilberto 

Mendes Lopes; 

b) Vogais efectivos: O Chefe da Divisão de Informática, em regime de 

substituição, Sr. Eng.º Nuno Miguel Pedrosa Cruz Monteiro, e o Especialista de 

informática do grau 1 nível 2, Sr. Dr. Marco Paulo Marques Ribeiro; 

c) Vogais Suplentes: O Chefe da Divisão de Edifícios, em regime de substituição, 

Sr. Eng.º João Carlos Antunes Ferreira e a Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

em regime de substituição, Sr.ª Dr.ª Elsa Catarina Santos Marques. 

Que o presidente do júri seja substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 

primeiro vogal efectivo.  

Por fim, e antes de ser dado cumprimento ao disposto no ponto que se segue, 

que o júri designado estabeleça os critérios de apreciação e ponderação da avaliação 

curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação 

final, incluindo a fórmula classificativa (cfr. alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-

Lei n.º 204/98), devendo a acta que consubstancie as deliberações que naquele âmbito 

sejam tomadas ser facultada aos candidatos sempre que solicitada. 

5. Publicitação:  

Que a publicitação dos procedimentos seja efectuada pelos meios previstos na 

segunda parte do n.o 1 do artigo 50.º da LVCR e nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 

19.º da Portaria n.º 83-A/2009, conjugada com o n.o 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

204/98. 



1991 (49) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

6. Prazo para formalização de candidaturas: 

Ref. pccr 30 e 31/2010: 

Em cumprimento do disposto no artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, que seja 

estabelecido o prazo máximo de 10 dias úteis para a apresentação de candidaturas, 

contados da data da publicação integral daqueles procedimentos na 2.ª série do Diário 

da República. 

Leiria e Paços do Concelho, em 2 de Novembro de 2010. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Gonçalo Lopes” 

A Câmara Municipal, depois de apreciar o assunto, e no uso da competência que 

lhe é conferida pela primeira parte do n.º 1 do artigo 50.º da LVCR, conjugada com os 

n.os 1 dos art.os 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 e com o n.º 3 do artigo 10.º da Lei 

n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, deliberou por  maioria , com os votos contra dos 

Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Filipa Alves, eleitos pelo Partido 

Social-Democrata, promover o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação 

dos postos de trabalho acima identificados, nos termos dos n.os 2 a 7 do artigo 6.º da 

LVCR, e para efeitos da alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

nos exactos termos propostos pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador José Benzinho  questionou quanto à necessidade destes 

técnicos e tinha dúvidas quanto à legalidade no contexto actual, sugerindo que se 

pedisse à Associação Nacional de Municípios para apurar a legalidade. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes explicou que, estas foram as três 

áreas que consideravam fundamentais em termos de contratação no imediato, existindo 

vagas no mapa de pessoal. Relativamente à Divisão Jurídica existiam seis juristas e 

pelo menos cinco tinham contratos de tempo determinado, e cujos contratos acabariam 

no próximo ano. 

No que concerne ao enquadramento legal, esta contratação obedecia a um 

conjunto de orientações que decorrem do próprio orçamento de Estado, tiveram a 

preocupação de seguir a orientação no quadro legal do orçamento Geral do Estado, e 

portanto cumpria com o requisito legal do orçamento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  DIVIS ÃO  DE  JUV ENTUDE  E  EDUC AÇ ÃO  
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Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Juventude e 

Educação 

4.1. Projecto de Regulamento de Atribuição de Bolsa s de Estudo ao Ensino 

Superior 

DLB N.º 1566/10  | O Projecto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do 

Município de Leiria foi presente a reunião de Câmara de 3 de Agosto de 2010, em 

cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 4 e no uso da competência prevista na 

alínea a) do n.º 7, ambos 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. Depois de analisado, foi deliberado por 

unanimidade submetê-lo a audiência dos interessados e a apreciação pública, de 

acordo com o previsto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 

período de 30 dias contados da publicação do Diário da República. 

Em cumprimento do deliberado, o Projecto de Regulamento em causa foi 

publicitado através do Regulamento n.º 734/2010, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 

179, de 14 de Setembro de 2010, pág. 47084-47087, do Edital n.º 90/2010, afixado nos 

lugares de estilo em 11 de Agosto de 2010, e da publicação no Diário de Leiria n.º 

3988, de 27 de Agosto de 2010, e no Região de Leiria n.º 3833, de 3 de Setembro de 

2010. 

Não obstante não ter sido apresentada qualquer sugestão durante o período de 

apreciação pública a que o presente projecto de Regulamento esteve sujeito, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, foram apresentadas alterações à 

redacção dos seus artigos 1.º, da alínea d) do 2.º, das alíneas c), d), h), i), j), m), do 

artigo 11.º, artigo 12.º, do n.º 3 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 14.º, artigo 15.º, da 

alínea b) do artigo 17.º. 

A Câmara Municipal, depois de analisar as alterações ao Projecto de 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Leiria, alterado, ao 

abrigo do disposto na alínea d) do n.º 4 e no uso da competência prevista na alínea a) 

do n.º 7, ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

proceder à introdução das mesmas na redacção dos artigos 1.º, da alínea d) do 2.º, das 

alíneas c), d), h), i), j), m) e o), do artigo 11.º, artigo 12.º, do n.º 3 do artigo 13.º, do n.º 2 

do artigo 14.º, artigo 15.º, da alínea b) do artigo 17.º, da forma que se segue: 

“PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA  

Nota Justificativa 

(…) 
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CAPÍTULO I 

(…) 

 “Artigo 1.º 

[...] 

O presente Regulamento estabelece as disposições normativas aplicáveis à atribuição 

de bolsas de estudo a estudantes residentes no concelho de Leiria que ingressem ou 

frequentem estabelecimentos de ensino superior no território nacional, com vista à 

obtenção do grau académico de licenciado.” 

 “Artigo 2.º 

[...] 

(...): 

a) (...). 

b) (...). 

c) (...).  

d) Aproveitamento escolar – a aprovação em pelo menos 50 % dos ECTS em que 

o estudante esteve inscrito no ano lectivo anterior. 

e) (...).” 

“Artigo 11.º 

[...] 

1 – (...). 

2 – (...): 

a) (...); 

b) (...);  

c) Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no corrente ano lectivo, 

no curso ministrado pelo estabelecimento de ensino superior, especificando qual 

o curso; 

d) Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

e) (...); 

f) (...); 

g) (...); 

h) Documento discriminando as disciplinas concluídas por ano, com menção da 

respectiva nota e créditos obtidos, autenticado pelo estabelecimento de ensino; 

i) Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar (declaração de 

IRS - modelo 3) do ano anterior, ou certidão de isenção de apresentação da 

declaração, emitida pela repartição de finanças, referente a todos os membros 

do agregado familiar a viver em economia comum; 

j) Sempre que o rendimento do agregado familiar seja proveniente de trabalho por 

conta própria, participações sociais, ou outros, o candidato deve juntar 
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obrigatoriamente o IES – Informação Empresarial Simplificada, declaração sob 

compromisso de honra de cada titular dos rendimentos indicativos da sua 

proveniência e respectiva estimativa mensal, demonstrativo de liquidação do 

IRS do ano anterior, bem como anexar declaração do Centro Regional do 

Instituto da Segurança Social da área da residência, comprovativa da realização 

de descontos para a Segurança Social; 

k) (...); 

l) (...);  

m) Declaração emitida pelo Centro Distrital do Instituto da Segurança Social da 

área de residência, comprovando a situação de desemprego, da qual conste o 

montante do subsídio auferido, com indicação do início e do termo e, na falta 

desta, declaração passada pelo Centro de Emprego que confirme esta situação; 

n) (...); 

o) [retirado] ”. 

 “Artigo 12.º 

[...] 

1 - O prazo para apresentação das candidaturas à atribuição das bolsas de estudo 

decorrerá de 1 a 30 de Novembro de cada ano. 

2 – A Câmara Municipal de Leiria, com faculdade de delegação no presidente da 

Câmara Municipal de Leiria e de subdelegação deste nos vereadores ao abrigo dos n.os 

1 e 2 do artigo 65.º desta Lei, poderá fundamentadamente fixar prazo diferente do 

previsto no número anterior para a apresentação das candidaturas à atribuição das 

bolsas de estudo. 

3 – Os prazos previstos no presente artigo serão publicitados nos termos do disposto 

no artigo 25.º do presente Regulamento.” 

 “Artigo 13.º 

[...] 

1 – (...). 

2 – (...). 

3 - Na situação prevista no número anterior, o requerente é notificado para, no prazo de 

10 dias úteis, corrigir ou completar a instrução do pedido, suspendendo-se os ulteriores 

termos do procedimento de candidatura, sob pena de rejeição liminar a proferir pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

4 – (...).”. 

“Artigo 14.º 

[...] 

1 – (...) 
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2 - As 15 bolsas serão atribuídas aos alunos que se coloquem nos 15 primeiros lugares 

da lista definitiva de candidatos, ordenada de forma crescente do rendimento mensal 

per capita.” 

“Artigo 15.º  

[...] 

O cálculo do rendimento mensal per capita do agregado familiar é efectuado de acordo 

com a fórmula seguinte: 

RM= [R-(C+H+S)]/12*N 

Sendo:  

RM    = Rendimento mensal per capita; 

R       = Rendimento bruto anual do agregado familiar; 

C       = Total de contribuições pagas; 

H       = Encargos anuais com habitação; 

S       = Despesas de saúde não reembolsadas; 

N       = Número de pessoas que compõem o agregado familiar.” 

 “Artigo 17.º  

[...] 

(...): 

a) (...); 

b) O rendimento mensal per capita do candidato seja superior ao rendimento 

mensal per capita do candidato ordenado em 15.º lugar.” 

Mais deliberou  submeter as alterações ao Projecto de Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Leiria a apreciação pública, nos termos 

e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 

por um período de trinta dias, contados da sua publicação em Diário da República. 

Deliberou, por último,  que à presente deliberação fosse dada publicidade nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, através 

de Edital a afixar nos lugares de estilo, a publicar em dois jornais regionais editados na 

área do Município de Leiria e, ainda, na página electrónica do Município de Leiria na 

Internet, em www.cm-leiria.pt. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Apoio à Associação de Pais da Escola Amarela 

DLB N.º 1567/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta de 

apoio à Associação da Escola Amarela – Pais, Encarregados de Educação e Amigos 

da Escola n.º 2 do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Leiria (Associação de Pais da Escola 

Amarela). 

Foram iniciadas no dia 25 de Outubro as empreitadas EPA 2 “Requalificação do 

Espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu Rodrigues Lobo” e EPA 8 “Requalificação 
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da Rua Tenente Valadim”, englobadas no 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 Mais Centro - Programa 

Operacional Regional do Centro. 

Actualmente, no antigo Liceu Rodrigues Lobo funciona um pólo da Escola 

Básica do 1.º Ciclo Amarela (Escola Amarela), com quatro salas de aulas e cerca de 

120 alunos, assim como é neste edifício que está montado o refeitório para todos os 

alunos da Escola Amarela. 

Considerando que foram encerrados todos os acessos ao largo onde se situa a 

entrada do antigo Liceu, o único ponto de largada dos alunos perto do edifício é 

assegurado pela Rua Barreto Perdigão. Este arruamento, que tem largura apenas para 

a circulação de uma viatura, tem actualmente os dois sentidos, para assegurar o 

trânsito local. 

A ligação da Rua Barreto Perdigão à rede viária é feita a partir do Largo Rainha 

Santa Isabel, espaço já habitualmente congestionado pala presença da Escola Básica 

do 1.º Ciclo Branca e por uma unidade privada de saúde, para além da proximidade do 

edifício sede da Escola Amarela. 

A conjugação das alterações ao trânsito por motivos das obras com o 

congestionamento habitualmente sentido neste sector da cidade provocará condições 

para que a circulação nesta zona se torne muito difícil, alastrando o congestionamento 

a arruamentos com carácter estruturante ao nível do tráfego, nomeadamente a Avenida 

Marquês de Pombal e a Rotunda do Sinaleiro. 

Como forma de minorar o número de veículos a circular neste sector, a 

Associação de Pais propôs o estabelecimento de uma parceria com o parque de 

estacionamento de Santo Agostinho, assumindo o custo do estacionamento dos 

veículos dos pais dos alunos por períodos inferiores a 15 minutos, permitindo desta 

forma o estacionamento das viaturas sem causar dificuldades ao trânsito ou ao decurso 

das obras. 

Considerando que é evidente o interesse municipal das acções que evitem o 

estrangulamento da circulação automóvel no centro de Leiria, bem como da promoção 

da educação do ensino básico e o acesso das crianças à escola com máxima 

segurança. 

Propõem-se a atribuição de um apoio no valor máximo de €1.408,00 à 

Associação de Pais da Escola Amarela, tendo como base de cálculo: 

• 80 veículos diários; 

• €0,10 por período de estacionamento de 15 minutos; 

• 2 períodos diários de estacionamento por viatura; 

• 22 dias úteis mensais; 



1997 (55) 
 

CMLeiria/Acta n.º 26, de 2010.11.02 

Im-DA-15-09_A0 

 

• 4 meses de duração da obra 

A transferência do valor deverá ser efectuada após a apresentação dos 

comprovativos de despesa, que deverão ser entregues durante a primeira semana do 

mês seguinte ao da data dos comprovativos. Este apoio 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. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo verificado que o 

interesse municipal do apoio à Associação de Pais da Escola Amarela, de acordo com 

o estipulado na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  declarar de interesse público municipal o apoio á 

promoção da Educação, consubstanciado na atribuição de um apoio de €1.408,00 à 

Associação de Pais da Escola Amarela, a ser transferido após a apresentação dos 

comprovativos de despesa, que deverão ser entregues durante a primeira semana do 

mês seguinte ao da data dos respectivos comprovativos. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

classificação económica 2109/040701, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3971/10, de 28 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO E GES TÃO DE EQUIP AME NTOS ED UC ATIVOS 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Planeamento e 

Gestão de Equipamentos Educativos 

5.1. Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos das Escolas do 

1.º CEB e Jardins-de-Infância da Freguesia de Parce iros. Doação de equipamento 

DLB N.º 1568/10  | Presente, o ofício do Agrupamento de Escolas de José Saraiva a 

informar que a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos das 

Escolas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância da Freguesia de Parceiros, ofereceu à EB1 

de Parceiros o seguinte equipamento: retroprojector, Marca LG, Modelo FA 164U, no 

valor de €179,00 e máquina fotográfica, Modelo J28 Rosa, no valor de €119,00. 

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

aceitar o apoio/donativo concedido pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardins-de-infância da Freguesia de 

Parceiros.  

Mais deliberou  ordenar ao Sector de Património para que proceda ao seguro 

deste equipamento e o inclua no inventário municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.2. Protocolo de delegação de competências com Jun tas de Freguesia para 

Manutenção e reparação dos equipamentos de ensino d o Pré-Escolar e 1.º Ciclo, 

Janeiro a Dezembro de 2011 

DLB N.º 1569/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de 

Protocolo de Delegação de Competências "Manutenção e Conservação de Escolas do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar”, a celebrar com as Juntas de Freguesia, 

que a seguir se transcreve: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO:  Manutenção e conservação de Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

e Pré-Escolar. 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de 

Freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma 

mais rápida e eficaz, e com maior racionalização de custos. 

Considerando a avaliação francamente positiva relativamente à execução dos 

protocolos celebrados anteriormente; 

 Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação 

para as Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o 

instrumento que concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a rede escolar municipal é vasta e que necessita de 

constantes intervenções para manter o nível de qualidade e desempenho dos edifícios, 

que permitam à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal dar resposta a problemas de 

ordem vária, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, 

representada pelo Sr. Presidente da Câmara, e a Freguesia de __________, 

representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Manutenção e 

conservação de Escolas do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e Pré-Escolar”, que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Artigo 1.º 

Âmbito e duração do protocolo 

1 - O presente acordo define o regime a que ficam sujeitos os actos de competência da 

Câmara Municipal de Leiria, agora delegados na Junta de Freguesia. 

2 - O presente protocolo produzirá efeitos após a sua assinatura pela Câmara Municipal 

de Leiria e pela Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2011. 

Artigo 2.º 
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Actos delegados e montante anual a transferir no âm bito da delegação de 

competências, com enunciação dos critérios 

1 - A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia a competência para a 

realização dos actos necessários para a manutenção e conservação de escolas do 

Primeiro Ciclo de Ensino Básico e Pré-Escolar: 

a) Pequenas obras de reparação e conservação dos edifícios, bem como a 

substituição de equipamentos eléctricos; 

b) Limpeza, conservação e mudança de areia nos recintos escolares; 

c) Aquisição e fornecimento de combustível para aquecimento das salas de aulas. 

d) Reparação de equipamentos. 

2 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea a) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo I. 

a) A substituição de equipamentos prevista na alínea a) do número anterior 

poderá acontecer apenas quando ficar demonstrado que a relação custo – 

benefício, em relação ao(s) aparelho(s), não aconselha a sua reparação; 

b) A aquisição dos aparelhos/equipamentos, com enquadramento no anexo I ao 

referido protocolo, deve observar, sempre, a prévia autorização escrita por parte 

do Município. 

c) Quando a previsão de despesa com obras de reparação e conservação dos 

edifícios ultrapassar o critério global estabelecido (€500,00 x n.º salas), a 

intervenção carece, igualmente, de prévia autorização escrita, da parte do 

Município. 

3 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea c) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo II. 

4 - O exercício da delegação da competência expressa na alínea d) do número anterior 

é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 

público e nomeadamente os constantes no Anexo III. 

5 - Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências são fixados nos 

Mapas Financeiros, constantes no Anexo IV. 

Artigo 3.º 

Novos equipamentos 

1 - A entrada em funcionamento de novos edifícios escolares determinará a sua 

integração no presente protocolo com a consequente transferência dos meios 

financeiros, calculados em função dos critérios estabelecidos. 

2 - A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a construção/execução dos novos 

equipamentos, por forma a que, quando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre 

a sua integração no âmbito do presente protocolo, podendo rejeitar a aceitação de um 
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novo equipamento, construído sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, 

se de uma forma tecnicamente fundamentada demonstrar ter o equipamento 

deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar financeiramente a sua 

manutenção e conservação. 

3 - A Câmara Municipal de Leiria pode optar por não integrar no âmbito do protocolo 

determinados equipamentos, quando o interesse do Município assim o justifique. 

Artigo 4.º 

Meios técnicos a disponibilizar às Freguesias 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a disponibilizar os meios técnicos 

necessários, desde que solicitados atempadamente. 

Artigo 5.º 

Periodicidade das transferências 

O pagamento das verbas afectas ao presente protocolo será efectuado no prazo de 30 

dias, mediante apresentação dos comprovativos de despesa, até ao limite máximo 

previsto no Anexo IV.  

Artigo 6.º 

Regime de acompanhamento e controle da execução por  parte da Câmara 

Municipal de Leiria 

1 - A avaliação contínua e conjunta da execução do protocolo será feita através de 

reuniões periódicas entre os eleitos da Câmara Municipal de Leiria e da Junta de 

Freguesia e de reuniões com os técnicos de ambas as Autarquias, devendo dessas 

reuniões ficar registos documentais. 

2 - A Câmara Municipal de Leiria elabora um relatório anual de análise da execução 

dos protocolos de delegação de competências com base na informação prestada pelas 

Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais. O Relatório de Actividades anual deve 

incluir um ponto sobre competências delegadas nas Juntas de Freguesia. 

3 - Caso se verifique, após a avaliação anual do protocolo, insuficiência das verbas 

transferidas para a execução das competências delegadas, a Câmara Municipal de 

Leiria rectificará o Mapa Financeiro para o ano seguinte. 

Artigo 7.º 

Regime de denúncia e rescisão 

1 - O protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das partes, desde que seja 

devidamente fundamentado, sendo a denúncia obrigatoriamente comunicada à outra 

parte no prazo de dois meses. 

2 - Caso seja a Junta de Freguesia a denunciar, esta obriga-se a cumprir a execução 

do Protocolo até ao final do prazo de denúncia, a não ser que haja acordo. 
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Artigo 8.º 

Dúvidas e omissões 

1 - As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões 

que se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

2 - Em caso de subsistir alguma dúvida competirá à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal de Leiria, fixar a interpretação ou aprovar cláusula que 

suprima a lacuna. 

Artigo 9.º 

Outros acordos 

Para além do âmbito do protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais entre a 

Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos de 

competência da primeira que se considerem vantajosos serem praticados pela 

Segunda. Neste caso, a Câmara Municipal de Leiria deve transferir para a Junta de 

Freguesia os meios logísticos, humanos ou financeiros necessários, a definir no acordo. 

Anexos 

Anexo I – Trabalhos que podem ser executados pelas Juntas de Freguesia nas 

Escolas 

Carpintaria 

− Substituição de vidros 

− Substituição/reparação de fechaduras 

− Substituição ferragens 

− Afinação de portas e janelas 

− Colocação/deslocação/fixação de quadros, placards, cabides, etc. 

− Outras pequenas intervenções 

Instalações sanitárias 

− Reparação ou Substituição de autoclismos 

− Desentupimento de esgotos 

− Substituição ou reparação de torneiras 

− Reparação das ligações de águas aos aparelhos 

− Colocação de tampos de sanitas 

− Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, de 

toalheiros, saboneteiras, dispensadores toalhetes e outros equipamentos 

similares 

− Fixação de louças sanitárias 

− Outras pequenas reparações 

Instalação eléctrica 

− Substituição de lâmpadas 

− Reparação/substituição de tomadas 
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− Reparação/substituição de interruptores 

− Afinação de quadros eléctricos 

− Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso a colocação de 

calhas se necessário 

− Outras pequenas reparações 

Cobertura do edifício 

− Substituição de telhas partidas 

− Limpeza de telhados 

− Reparação de pequenas peças da estrutura (ripa, etc.) 

− Reparação e limpeza de algeroz e tubos de queda 

− Outras pequenas intervenções 

Serralharia 

− Substituição ou reparação de fechaduras em portas metálicas 

− Reparação de portas, cancelas, portões, janelas e gradeamentos em ferro ou 

outro metal 

− Reparação e colocação de vedações em rede metálica 

− Outras pequenas reparações 

Diversos 

− Limpeza de salamandras e chaminés 

− Limpeza e regularização dos pisos dos recreios 

− Pequenas reparações em muros e vedações 

− Pequenas reparações dos rebocos das paredes dos edifícios e pintura das 

zonas reparadas 

− Limpeza ou substituição das areias dos parques infantis 

− Pequenas reparações do mobiliário 

− Pequenas reparações e tratamento dos pisos das salas 

− Manutenção de bancos, bebedouros e equipamentos desportivo infantil, 

incluindo preparação e pintura dos equipamentos 

− Limpeza de valetas e sumidouros 

− Outras pequenas intervenções 

− Pequenas pinturas, tinta branca, salas, hall, etc.  

− Reparação de equipamentos eléctricos (ex. trituradoras, televisões, frigorífico, 

etc.) 

− Substituição de pilhas/baterias em alarmes e campainhas 

− Outras Obras de Reparação e Conservação 

Anexo II – Características do combustível 

a) Lenha: 
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Natureza: A madeira a adquirir pelas Juntas de Freguesia deve ser de Sobreiro, Azinho 

ou Oliveira 

Dimensões: As dimensões das peças individuais devem ter como valores máximos: 

− Comprimento: 30 centímetros 

− Espessura: 10 centímetros 

Condições de humidade: A madeira deve estar em boas condições de secagem. 

b) Gás engarrafado, em garrafas de 13 kg ou 45 kg, conforme o sistema instalado. 

c) Gasóleo Colorido 

Anexo III - Equipamentos de aquecimento 

Reparação de equipamentos de aquecimento, até €600,00 no caso de aquecimento 

central e até €300,00 no caso se sistemas de aquecimento de ar condicionado, após 

vistoria e indicação dos técnicos da CML. 

Anexo IV – Mapa Financeiro 

Freguesia  Verba 

Amor 14.775,00€ 

Arrabal 11.100,00€ 

Azoia 4.875,00 

Bajouca 6.000,00 

Barosa 5.300,00 

Barreira 14.600,00 

Bidoeira de Cima 4.800,00 

Boavista 4.950,00 

Caranguejeira 17.075,00 

Carreira 2.875,00 

Carvide 7.025,00 

Chaínça 3.800,00 

Coimbrão 3.800,00 

Colmeias 12.325,00 

Cortes 7.175,00 

Leiria 22.100,00 

Maceira 27.250,00 

Marrazes 30.275,00 

Memória 2.225,00 

Milagres 7.950,00 

Monte Real 7.150,00 

Monte Redondo 10.500,00 

Ortigosa 5.525,00 

Parceiros 7.300,00 

Pousos 20.100,00 

Regueira de Pontes 4.800,00 

Santa Catarina Serra 15.075,00 

Santa Eufémia 5.950,00 

Souto da Carpalhosa 13.825,00 
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Total  300.500,00 

Nota: Não havendo lugar a despesa no presente ano económico, a mesma ficará 

inscrita em GOP 2011. 

A Câmara Municipal, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições 

no domínio da Educação e que de acordo com o n.º 1 do artigo 19.º da citada Lei é 

competência dos órgãos do município participar na manutenção e na gestão dos 

equipamentos educativos e considerando o n.º 1 e alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 66.º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por  unanimidade aprovar, a proposta de Protocolo e remetê-la à 

Assembleia Municipal para aprovação e desde já autorizar o Senhor Presidente a 

outorgá-lo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.3. Monitorização da Carta Educativa. Adenda à car ta educativa 

DLB N.º 1570/10  | Presente proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, que é do 

seguinte teor: 

ADENDA À CARTA EDUCATIVA  

A Carta Educativa de Leiria mereceu parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação, em 21 de Fevereiro de 2007. 

A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 22 de Fevereiro de 2007 aprovou o 

documento, tendo a Assembleia Municipal ratificado a decisão em 20 de Março de 

2007. 

O Ministério da Educação homologou a Carta Educativa de Leiria, em 29 de Maio de 

2007. 

Como assume Édio Martins (2000 - DAPP - ME) a Carta Educativa tem um 

determinado período de vigência, sendo de prever a realização de revisões periódicas, 

se possível anuais. Do mesmo modo, «o processo de monitorização/avaliação da carta 

educativa permitirá uma permanente e continuada aferição de clarividência e eficácia 

das propostas formuladas, por forma a que seja possível a detecção precoce de 

eventuais desajustamentos e que atempadamente se configurem as soluções 

adequadas. A monitorização é, assim, a continuidade natural da Carta Educativa (...)» 

(id.) 

Considerando a importância de adequar a Carta Educativa aos normativos recentes do 

Ministério da Educação, relativamente à rede escolar e ao programa dos Centros 

Escolares; 

Considerando a Carta Educativa como um documento de planeamento estratégico que 

permite definir prioridades relativamente à prestação de um serviço de maior qualidade 
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às crianças e famílias do concelho, bem como aos investimentos a realizar na área da 

educação; 

Considerando a necessidade de ajustar a Carta Educativa e respectivas propostas de 

intervenção no parque escolar (de alteração de tipologia, de criação de raiz ou outra), 

em resultado da monitorização e análise das dinâmicas educativas dos anos lectivos 

anteriores; 

Considerando o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, na sua reunião 

de 14 de Outubro de 2010, propõe-se "ADENDA À CARTA EDUCATIVA", com as 

alterações que se indicam: 

ADENDA Á CARTA EDUCATIVA 

Freguesia  Proposta (carta educativa)  Proposta de alteração  N.º 
salas 1.º 
CEB + 
Pré-
escolar 

Marrazes • Ampliação/reconversão da EB 2,3 de 
Marrazes para receber turmas do 1.º CEB 

- Centro Escolar de Marrazes (1.º 
CEB e Pré-Escolar) ** 

 
(18+9) 

Maceira • Ampliação/Reconversão da EB 1/JI 
Maceira em Centro Escolar de Maceira 
Lis 

ESCOLA EB 2,3/SECUNDÁRIO DA 
MACEIRA  
Requalificação/ampliação  

(8+2) 

Barreira • Ampliação/Reconversão da EB2, 3 
José Saraiva para receber turmas do 1.º 
CEB 

Construção de Centro Escolar em 
Barreira 

(8) 

Parceiros • Manter situação actual Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB) 

(10) 

Caranguejeira • Ampliação/Reconversão da EB 2, 3 Dr. 
Correia Alexandre para receber turmas do 
1.º CEB 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB) 

(10) 

Amor • Manter situação actual Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB) 

(10) 

Milagres • Construção de Centro Educativo em 
Milagres para o 1.º CEB 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(8+3) 

Carvide • Construção do Centro Educativo em 
Carvide para o 1.º ciclo 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(8+3) 

Boa Vista  • Concentração em Machados Ampliação  (2) 
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Leiria • Reconversão do CEL para receber 
turmas do 1.º CEB 

ESCOLA EB 2,3 D. DINIS 
Requalificação/ampliação 

 

Marrazes • Construção de EB 1,2,3 de Marrazes 2 
(junto à Aldeia do Desporto) 

- ESCOLA EB 2,3 MARRAZ ES 
Requalificação 
- Construção de nova EB 1, 2, 3 
Marrazes 

 

    

Bajouca • Construção do Centro Educativo para o 
1.º CEB e JI 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(6+3) 

Souto da 
Carpalhosa 

• Reconverter a EB1/JI Souto da 
Carpalhosa para receber apenas o 1.º 
Ciclo; 
• Ampliação da EB1/JI Moita da Roda 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(8+4) 

Bidoeira de 
Cima 

• Manter situação actual Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(6+3) 

Colmeias • Ampliação da EBI Colmeias para 
receber todo o 1.º ciclo da freguesia 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(6+2) 

Santa 
Catarina da 
Serra 

• Ampliação da EBI de Santa Catarina da 
Serra para receber todo o 1.º CEB da 
Freguesia, com excepção EB1Vale Sumo 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB) 

(6) 

Carreira • Ampliação/reconversão da EB 2,3 
Rainha Santa Isabel para receber turmas 
do 1.º CEB 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(6+2) 

Cortes • Reconversão da EB1 de Famalicão em 
JI 

Construção de Centro Escolar (1.º 
CEB e Pré-Escolar) 

(6+3) 

Regueira de 
Pontes 

• Manter situação actual Construção de Centro Escolar  (6+2) 

    

Pousos • Ampliação/reconversão da EB 2,3 Dr. 
Correia Mateus para receber turmas do 
1.º CEB 

(em construção) (8) 

Coimbrão • Construção do Centro Educativo em 
Coimbrão para o 1.º CEB 

(em construção) (4+3) 

Monte 
Redondo 

• Construção de Centro Educativo em 
Monte Redondo para o 1.º Ciclo e Pré-
Escolar 

(processo de concurso) (6+3) 

** Parecer favorável do GEPE em 21.09.2010 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, bem como dos n.º 1 e 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

7/03, de 15 de Janeiro, e considerando o parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação, emitido em 14 do corrente mês, deliberou por  unanimidade aprovar a 

Adenda à Carta Educativa do Concelho de Leiria, e submetê-la à Aprovação da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

5.4. Apoio à Freguesia de Ortigosa. Cedência de mat eriais 

DLB N.º 1571/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

à Freguesia da Ortigosa, sob a forma de materiais, que se apresenta: 

Considerando que a Escola EB1 da Lameira é constituída por 2 turmas e, no 

âmbito do reordenamento da rede, recebe, há vários anos, alunos da ex EB1 Riba 

D`Aves; 
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Considerando o elevado números de veículos que, diariamente, circulam na 

estrada principal, junto a este estabelecimento de ensino; 

Considerando a importância de salvaguardar as necessárias condições de 

segurança das crianças; 

Considerando que, de acordo com parecer técnico, a solução que melhor 

salvaguarda a situação passa por demolição de muro existente, remoção de entulho a 

vazadouro, construção de muro em blocos de betão, colocação de lancil, assentamento 

de pavê em cimento no passeio, construção de sumidouros, colocação de tubos e 

regularização do piso do estacionamento, através da colocação de massa asfáltica a 

quente; 

Considerando que, localmente, existe mão-de-obra especializada e 

disponibilidade da Freguesia da Ortigosa e dos pais e encarregados de educação, para 

colaborarem na resolução da problemática. 

Propõe-se a cedência de materiais à Freguesia da Ortigosa, conforme se 

enuncia: 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Valor  

AREIA CRIVADA 7,29€ 12 TON 87,49€ 

AREIA FINA 8,50€ 2 TON 17,00€ 

BRITA CALCARIA 2  4,52€ 15 TON 67,77€ 

P0 DE PEDRA 3,99€ 10 TON 39,94€ 

CIMENTO - SACO DE 40 KG 3,31€ 90 UN 297,90€ 

LANCIL BETÃO PASSEIO 
150X180X250X1000mm 

4,07€ 50 UN 203,50€ 

VERGA HELIAÇO 06MM 2,84€ 35 UN 99,40€ 

VERGA HELIAÇO 10MM 7,68€ 40 UN 307,36€ 

ARAME QUEIMADO 1,31€ 8 KG 10,49€ 

GRELHA EM FERRO FUNDIDO ANTI 
ROUBO 59X24X3CM – A15 

29,00€ 3 UN 87,00€ 

TOUT-VENANT MIÚDO (1ª) 3,85€ 30 TON 115,50€ 

CAL VIVA EM PÓ (BEM. 40KG) 5,93€ 1 UN 5,93€ 

TINTA PLÁSTICA BRANCA DE 
INT/EXT (LATA 20L) 

45,99€ 2 UN 91,97€ 

Sub Total  1.431,25€ 

Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Custo  

BLOCOS BETÃO 50*20*20 0,47€ 400 UN 186,00€ 

PAVIMENTO CIMENTO UNI 06 – 
22,5X11,3X6 

4,41€ 70 M2 308,70€ 

TUBO PVC DIAM. 200 6kG 5,01€ 48 M 240,34€ 

Sub Total  735,04€ 

Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

EQUIPAMENTO / MATERIAIS A FORNECER POR FIRMAS DO EXTERIOR  

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Custo  

ALUGUER DE CAMIÃO DE 16 TON 22,00€ 21 UN 462,00€ 

ALUGUER DE RETROESCAVADORA 30,00€ 14 UN 420,00€ 

MASSA ASFÁLTICA A QUENTE 35,85€ 10 TON 358,50€ 

BETÃO PRONTO DESCARGA 
DIRECTA C16/20 (B20) 

50,00€ 6 M3 300,00€ 
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Sub Total  1.540,50€ 

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.  

 

5.5. Apoio à Freguesia de Maceira. Cedência de mate riais 

DLB N.º 1572/10  | Retirado. 

 

5.6. Actividades de Enriquecimento Curricular. Apoi o ao Agrupamento de Escolas 

de Marrazes 

DLB N.º 1573/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

ao Agrupamento de Escolas de Marrazes, conforme se apresenta: 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

Considerando que o acordo de colaboração celebrado entre o Município de 

Leiria e o Agrupamento de Escolas de Marrazes, em 8 de Julho de 2008, no âmbito das 

Actividades de Enriquecimento Curricular prevê no n.º 1, da cláusula 4ª, que «o 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, através da sua Direcção Executiva, 

compromete-se a colaborar com a entidade promotora na criação de condições para o 

bom funcionamento do programa»; 

Considerando a possibilidade de utilização de um espaço da EB2,3 de Marrazes 

para o desenvolvimento da Actividade Física e Desportiva dos alunos do 1.º CEB de 

Marrazes; 

Considerando que, face ao estado do piso, e no sentido de melhorar as 

condições da prática da actividade, é aconselhável a remoção de pavimento em 

madeira e execução de novo piso em cimento; 

Considerando que os serviços da CML estão em condições de assegurar a 

respectiva intervenção; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Propõe-se apoio ao Agrupamento de Escolas de Marrazes, conforme se enuncia: 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade  Unidade  Valor 
Estimado 
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AREIA CRIVADA 7,29€ 6 TON 43,75€ 

AREIA LAVADA 7,12€ 7 TON 49,82€ 

CIMENTO - SACO DE 40 KG 3,31€ 120 UN 397,20€ 

Sub-total 490,77 € 

Nota: A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor. 

MÃO DE OBRA  Duração  Valor médio 
hora 

N.º horas  Valor 
Estimado 

6 Assistentes Operacionais 
(Pedreiros) 

6 6,50€ 210 1.365,00 € 

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 e) do n.º 3 do artigo 19.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com as alíneas l) do n.º 1 e a) do n.º 

4, 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 de apoio apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

5.7. Fornecimento de gasóleo a estabelecimentos de ensino 

DLB N.º 1574/10  | Retirado. 

 

 

Ponto seis 
��������  DIV IS ÃO D A CULTUR A   

 

Apoio ao Grupo Corális 

DLB N.º 1575/10  | Presente um pedido do Grupo Corális (ENT.19635/2010) em que é 

solicitado apoio financeiro para a realização de várias iniciativas, no âmbito da 

comemoração do seu 24.º Aniversário, nomeadamente a recepção e participação num 

concerto coral do Coro do Mosteiro de Grijó no dia 1 de Dezembro, convidado para 

actuar com o Corális no convento da Portela.  

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo para a divulgação do Concelho e 

reconhecendo a importância do Grupo Corális enquanto agente cultural local, propõe-

se que seja atribuído ao mesmo, um apoio no valor de €500,00, utilizando para isso a 

verba prevista no Plano para 2010, na Rubrica 2010/A/262 (Apoios a organismos 

promotores de cultura – Grupos Corais), para fazer face às despesas com a festa de 

confraternização, sujeito à apresentação prévia de documento comprovativo de 

despesa. Proposta de cabimento n.º 3932/10, de 26 de Outubro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e concordando com os 

motivos apresentados na informação prestada pela Divisão de Cultura, e ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  atribuir ao Grupo Corális a verba de €500,00, para apoio à 
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realização com a festa de confraternização, sujeito à apresentação prévia de 

documento comprovativo de despesas efectuadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  DIVIS ÃO  DE  MUSEUS,  P ATRIMÓNIO  E  BI BLIOTEC AS  

 

Cedência de peças do acervo do M|i|mo – Museu da Im agem em Movimento aos 

Caminhos do Cinema Português para a exposição tempo rária 

DLB N.º 1576/10  | Presente um pedido dos Caminhos do Cinema Português ao 

Município de Leiria (ENT. 19509/2010), para cedência de peças do acervo do M|i|mo – 

Museu da Imagem em Movimento, para a sua exposição temporária citada em epígrafe 

a realizar de 14 a 23 de Novembro 2010. Junto se anexa a lista de peças solicitadas 

para o efeito. 

A entidade em questão compromete-se a assumir todos os custos com seguro e 

transporte das peças constantes da lista anexa e que fará parte integrante desta acta 

(ANEXO F). 

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, 

conjugado com o estabelecido no artigo 83.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, 

deliberou por  unanimidade  autorizar a cedência temporária das peças constantes da 

lista anexa, devendo lavrar-se para o efeito, contrato entre o Município de Leiria e os 

Caminhos do Cinema Português, no qual sejam estabelecidas todas as cláusulas. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  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  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento 

8.1. Feira da Praia do Pedrógão. Atribuição de espa ços de venda  

DLB N.º 1577/10  | No passado dia 19 de Outubro de 2010 foi realizado o acto público 

de sorteio para atribuição de onze espaços de venda, nos termos do Regulamento 

Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, publicado no Diário da 

República, 2.ª série-n.º 100, de 24 de Maio de 2010 e conforme Edital n.º 100/10, de 26 

de Agosto de 2010, tendo a Comissão deliberado o seguinte: 

a) Propor a exclusão dos concorrentes: 
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Anoop Bachan, Bittu Ghotra e Edi Manuel Abreu Reis, por não apresentarem a 

respectiva situação contributiva regularizada perante a Segurança Social. 

b)  Propor a admissão dos concorrentes: 

Leandro José Ferreira Abrantes e de Idalina de Jesus Gaspar Serrada aos quais 

foram sorteados os espaços de venda n.ºs 23 e 25, respectivamente. 

Ficaram desertos os espaços de venda n.ºs 3, 28, 31, 33, 39, 41, 45, 50 e 51. 

Foi afixada a Lista Provisória dos concorrentes, não tendo havido qualquer 

reclamação. 

Atendendo ao disposto nos artigos 23.º a 25.º do Regulamento Municipal de 

Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, em vigor, a Vereadora Blandina 

Oliveira, de acordo com o deliberado pela Comissão, propõe a atribuição dos espaços 

de venda da Feira da Praia do Pedrógão, n.º 23 a Leandro José Ferreira Abrantes e n.º 

25 a Idalina de Jesus Gaspar Serrada. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a acta do acto público apresentado pela 

Comissão, a qual passa a fazer parte integrante da presente deliberação como anexo 

(ANEXO G), deliberou por unanimidade  nos termos dos artigos 23.º a 25.º do 

Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, autorizar 

a atribuição dos espaços de venda da Feira da Praia do Pedrógão, n.º 23 e n.º 25, a 

Leandro José Ferreira Abrantes e Idalina de Jesus Gaspar Serrada, respectivamente, 

mandar afixar imediatamente, nos termos do Edital n.º 100/10, a lista definitiva do 

sorteio e notificar os adjudicatários da decisão da atribuição do direito de ocupação dos 

espaços referidos, de que dispõem do prazo de 12 dias úteis, que termina no dia 18 de 

Novembro de 2010, para efectivarem o pagamento da taxa no valor de €770,00 

(setecentos e setenta euros), por cada espaço, podendo requer o seu pagamento em 

prestações e de que o direito de ocupação dos espaços de venda só pode ocorrer 

mediante o pagamento da totalidade da taxa ou da primeira prestação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Feiras da Praia do Pedrógão e de Leiria. Pedid os de desistência do direito 

aos espaços de venda 

DLB N.º 1578/10  | Presentes requerimentos de feirantes a solicitar a desistência do 

direito aos espaços de venda constantes da tabela abaixo: 

Titular / Feirante  NIF Requerido em  Espaço de 
Venda n.º 

Local da 
Feira 

Maria Florinda Charters da Cruz 
Areia 

105262412 08/09/2010 
R. Ent: 18533 

22 Praia do 
Pedrógão 

Maria Júlia Henriques Santos Vieira 
António 

117862355 16/09/2010 
R. Ent: 18997 

171 Leiria 

Rogério Matos Duarte 138262284 16/09/2010 
R. Ent: 18996 

94 Leiria 
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  Nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Regulamento Municipal de 

Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, o titular deve comunicar o facto, por 

escrito, à Câmara Municipal de Leiria, com a antecedência de um mês. 

 Cumprido o procedimento e verificando-se a inexistência de dívidas ao 

Município, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira propõe à Câmara as respectivas 

desistências. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º1 do artigo 

31.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, 

deliberou por unanimidade  autorizar as desistências dos espaços de venda n.º 22, da 

Feira da Praia do Pedrógão e n.ºs 94 e 171 da Feira de Leiria, todos com efeitos a 29 

de Outubro de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Ocupação da Via Pública. Remoção 

DLB N.º 1579/10  | Após deslocação da Fiscalização, constatou-se a existência de 

diversos produtos hortícolas e frutícolas colocados sem o licenciamento prévio deste 

Município, ou seja, encontram-se abusivamente instalados em espaço público. 

Foi o proprietário notificado, por mandado de notificação em 6 de Setembro de 

2010, para proceder à sua remoção voluntariamente. 

O proprietário não deu cumprimento àquela notificação, conforme foi constatado 

pelos serviços municipais de fiscalização em 21 de Setembro de 2010.  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de ordenar a 

remoção dos produtos hortícolas e frutícolas constantes do mapa anexo, sendo o 

infractor responsável pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos 

do n.º 2, artigo 157.º, do Código de Procedimento Administrativo. 

Registo  Entidade  Tipo de  Ocupação  Localização  

Int. 
2010/8912 

Iguarias da Horta, Lda. Ocupação da via pública 
com produtos hortícolas e 
frutícolas da sua 
actividade 

Rua das Indústrias, nº 12, 
freguesia de Caranguejeira 

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

ordenar a remoção dos produtos hortícolas e frutícolas supra mencionados, sendo o 

infractor responsável pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos 

do n.º 2, artigo 157.º do Código de Procedimento Administrativo, por ter havido uma 

utilização abusiva do espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Publicidade. Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1580/10  | Tendo sido feito pedido de licenciamento de publicidade e ter sido 

deferido, considerando que o requerente não procedeu ao pagamento das taxas 

devidas, propõe-se a sua anulação conforme mapa infra: 
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Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebime
nto 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

Ent. 
2009/28149 

PH OXIGEN – 
Produção de 
Suportes de 
Comunicação, 
Lda 

15807/10 1.151,80 O requerente desistiu do pedido de 
licenciamento. 

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

anular a guia de recebimento mencionada no mapa supra, conforme motivo invocado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  DIV IS ÃO DE MOBIL ID ADE E TR ÂNSI TO  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Mobilidade e 

Trânsito 

9.1. Alterações ao trânsito na Rua D. José Alves Co rreia da Silva. Ratificação do 

despacho (ENTFE.7622/2010) 

DLB N.º 1581/10  | Presente a solicitação dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento no âmbito de intervenções urgentes nas infra-estruturas dos SMAS 

localizadas na Rua. D. José Alves Correia da Silva. 

A intervenção decorreu nos dias 13 e 14 de Outubro condicionando o trânsito 

nesta via no sentido descendente ficando encerrado o troço entre o nó desnivelado da 

Cruz D´Areia e o entroncamento com a Rua Francisco Pereira da Silva. 

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. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito solicitadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, datado 

de 13 de Outubro, 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. 
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9.2. Alterações ao trânsito na Avenida Heróis de An gola. Ratificação do despacho 

(INT. 11789/2010) 

DLB N.º 1582/10  | Presente a informação dos serviços no âmbito do problema que 

ocorreu no pavimento betuminoso, na Avenida Heróis de Angola, transmitindo que os 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento necessitariam de efectuar 

intervenções urgentes no local implicando o corte de trânsito parcial da via no dia 15 de 

Outubro.  

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. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito 

solicitadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, datado de 14 de 

Outubro, 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. 

 

9.3. Plano de Sinalização Temporária PST.07.S. Rati ficação do despacho (ENT. 

20351/2010) 

DLB N.º 1583/10  | Presente o novo pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.07.S da Somague Engenharia, SA, entidade responsável pela 

execução do Lanço IC36, na Freguesia de Pousos, para a construção das passagens 

superiores PS3 e PS4. Esta rectificação decorre da reformulação da via de acesso 

provisória ao Cemitério de Pousos através de um By-Pass que manterá as dimensões 

da via definida no anterior plano, não apresentando outras alterações significativas e 

mantendo a mesma sinalização e itinerários de desvio. 

Esta nova alteração será implementada até Março de 2011. 

A proposta 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, tendo este Plano de Sinalização Temporária 

PST.07.S já sido aprovado na reunião de Câmara de 13 de Julho.  

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 
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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.07.S, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização datado de 20 

de Outubro, 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 e revogar a deliberação de 13 

de Julho relativa ao assunto em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Plano de Sinalização Temporária PST.11.L.A Rat ificação do despacho (ENT. 

20976/2010) 

DLB N.º 1584/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.11.L.A. promovido pela Lena Engenharia e Construções SA, na 

qualidade de adjudicatária da empreitada “Subconcessão Litoral Oeste”. 

As intervenções decorrem do desvio afecto às obras de alargamento do IC2 

(Fase 3) e este PST tem como objectivo permitir a circulação do tráfego no IC2 para a 

zona de trabalhos já realizada e assim poderem ser executados trabalhos de Obra 

Geral e Obras de Arte. 

O 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. Presidente 

Data / Horário  

Entrada 20976/2010 25 de Outubro Sub - Fase 3.1 – 26 de Outubro por 15 dias 
Sub - Fase 3.2 – 27 de Outubro por 5 dias 
Sub - Fase 3.3 – 1 de Novembro por 5 dias 
Das 22h às 06h 

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.11.LA, o Senhor Presidente da 
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Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização, 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 

 

9.5. Plano de Sinalização Temporária PST.17.S. Rati ficação do despacho 

(ENTFE.7340/2010) 

DLB N.º 1585/10  | Presente o novo pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.17.S. promovido pela Somague Engenharia, SA, entidade responsável 

pela execução do Lanço IC36. As intervenções serão para instalação de cabos de 

média tensão desde o ponto de transformação da Guimarota até ao estaleiro da 

Somague nas Cortes. 

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 21 de Setembro. Visto que a entidade não 

cumpriu com os prazos inicialmente estabelecidos propõe-se a revogação da respectiva 

deliberação e nova aprovação de acordo com o seguinte: 

Registo/ Entrada  Data de 
despacho do 
Sr. Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Entfe.7340/2010 14 de Outubro 15 a 20 de 
Outubro 

Leiria e 
Cortes 

Corte temporário da 
Rua do Moacho, com 
desvios alternativos 
pela Rua do Convívio e 
Rua da Flores. 

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.17.S, o Senhor 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 unanimidade ratificar o 
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despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal e revogar a deliberação de 21 de 

Setembro relativa ao assunto em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.6. Plano de Sinalização Temporária PST.20.S. Rati ficação do despacho (ENT. 

20352/2010) 

DLB N.º 1586/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.20.S. promovido pela Somague Engenharia, SA, entidade responsável 

pela execução do Lanço IC36, relativo à execução de muro M2 na Rua Padre João 

Paulo Barreiro, na freguesia de Pousos. 

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. Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Entfe.20352/2010 22 de Outubro 23 de 
Outubro até 
ao final da 
obra 

Pousos O corte de Trânsito na 
Rua Padre João Paulo 
Barreiro condicionará 
o acesso local dos 
residentes. 

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.20.S, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização, 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. 

 

9.7. Alterações ao Trânsito no âmbito da Caminhada Pequenos Passos, Grandes 

Gestos, promovida pela Liga Portuguesa contra o Can cro. Ratificação do 

despacho (ENT.19257/2010) 

DLB N.º 1587/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, proposta para 

realização da iniciativa “Caminhada Pequenos Passos, Grandes Gestos”, em parceria 
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com o Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a decorrer na 

Cidade de Leiria no dia 30 de Outubro. 

De forma a possibilitar a iniciativa será necessário proceder ao encerramento ao 

trânsito dos arruamentos que compõem o seu itinerário: 

• Partida/concentração:  Jardim de St.º Agostinho; 

• Rua de Tomar, 

• Rua Conde Ferreira; 

• Ponte Afonso Zuquete; 

• Rotunda do Sinaleiro;  

• Praça da Fonte Luminosa;  

• Praça Rodrigues Lobo;  

• Rua Gago Coutinho;  

• Rua Barão de Viamonte;  

• Largo da Sé;  

• Rua Cónego Sebastião da Costa Brites;  

• Largo Manuel da Arriaga;  

• Largo de S. Pedro;  

• Portas do Norte;  

• Travessa do Horto;  

• Av. 25 de Abril (atravessamento);  

• Estádio Municipal de Leiria (escadaria lateral de acesso ao parque de 

estacionamento, entrada pela porta 4 e saída pela porta 1 - Paragem para 

actividades durante 15 minutos);  

• Av. Bernardo Pimenta (atravessamento junto à rotunda da NERLEI);  

• Percurso Polis (Alameda Dr. José Lopes Vieira);  

• Rua Tenente Valadim;  

• Chegada : Jardim de St.º Agostinho. 

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 o percurso foi enviado para a Câmara Municipal apenas no 

dia 25 de Outubro, não houve o tempo necessário para agendar a proposta para a 

reunião de Câmara anterior à realização da prova desportiva, pelo que o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização 

das alterações ao trânsito assinaladas no percurso da prova, datado de 26 de Outubro, 
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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. 

 

 

Ponto dez 

��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  À  V E R E AD O R A L U R D E S  M A C H AD O  
 

10.1. Apoio financeiro à ACAPO – Associação de Cego s e Amblíopes de 

Portugal. Rectificação 

DLB N.º 1588/10  | Na deliberação n.º 328/10, de 9 de Março de 2010, foi atribuído um 

apoio financeiro à ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, no valor 

de €6.000,00 (seis mil euros), para pagamento de renda de instalações relativo ao ano 

de 2010. 

A mesma deliberação, dispôs que o referido apoio deveria ser pago em 12 

prestações mensais de €500,00 (quinhentos euros), cada. 

Assim, na sequência da (ENT: 20236/2010), em que é mencionado que o valor 

da renda diminuiu, propõe-se a rectificação do valor da comparticipação de renda das 

instalações da ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, para €450,00 

(quatrocentos e cinquenta euros), mensais, com efeitos a partir de Setembro de 2010. 

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

rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Alteração ao Regulamento Municipal para Atrib uição de Comparticipações 

em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria 

DLB N.º 1589/10  | Presente o processo relativo ao projecto de alteração ao 

Regulamento Municipal para Atribuição de Comparticipações em Medicamentos a 

Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, publicitado através do Edital n.º 97/2010, 

no Jornal de Leiria n.º 1364, de 02 de Setembro de 2010, e no Região de Leiria n.º 

0833, de 3 de Setembro de 2010, afixado nos lugares de estilo em 23 de Agosto de 

2010, e, ainda, divulgado no Portal do Município de Leiria www.cm-leiria.pt. 

O projecto de alteração ao referido Regulamento foi objecto de apreciação 

pública pelo período de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, não tendo sido apresentada qualquer sugestão durante o 

mesmo. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o projecto de alteração do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Comparticipações em Medicamentos a Famílias 

Carenciadas do Concelho de Leiria deliberou por  unanimidade aprovar, nos termos 

das disposições combinadas da alínea c) do n.º 4 e da alínea a) do n.º 7, ambos do 

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

Janeiro, as alterações introduzidas no seu Preâmbulo, bem como as alterações aos 

seus artigos 1.º, 3.º e alínea a) do artigo 15.º, coincidentes com as constantes do 

respectivo projecto, publicitado pelo Edital n.º 97/2010, no Jornal de Leiria n.º 1364, de 

2 de Setembro de 2010, e no Região de Leiria n.º 0833, de 3 de Setembro de 2010, e 

afixado nos lugares de estilo, em 23 de Agosto de 2010 e, ainda, divulgado no Portal do 

Município de Leiria www.cm-leiria.pt, passando os mesmos a ter a seguinte redacção 

final: 

“Preâmbulo  

Considerando que o ano de 2010 foi declarado pela União Europeia como o “Ano 

Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social”; 

Considerando a necessidade e o empenho político do Município de Leiria em criar 

programas com impacto decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social, com 

o objectivo de reafirmar e reforçar a tomada de medidas que promovam a 

solidariedade, a justiça e a coesão social; Considerando que é do conhecimento geral 

e, em especial, dos diversos serviços públicos e outras entidades que prestam 

atendimento às pessoas e ou famílias, a frágil situação económica que presentemente 

as afecta, sobretudo no que respeita à aquisição dos medicamentos prescritos pelo 

Serviço Nacional de Saúde; 

Considerando a necessidade de um compromisso de todos os actores na busca de 

uma solução que possa contribuir para minimizar os efeitos dessa privação; 

Considerando que aos municípios cabe apoiar, através dos meios adequados, os 

estratos sociais desfavorecidos; 

Considerando que este Regulamento visa apoiar a aquisição de medicamentos 

tributados à taxa legal de 6% de Imposto de Valor Acrescentado e com receita médica 

do Serviço Nacional de Saúde, pelos agregados familiares residentes no concelho de 

Leiria, que se encontrem em situação de comprovada carência económica; 

Considerando que se torna indispensável a criação de um conjunto de normas jurídicas 

que discipline a atribuição dos apoios supra referidos. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º, ambos da Constituição da 

República Portuguesa, na alínea c) do n.º 4 e alínea a) do n.º 7, ambos 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 Câmara Municipal de Leiria aprova o Regulamento Municipal para Atribuição de 

Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, o 

qual, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, foi sujeito a apreciação pública, por um período de trinta 

dias a contar da última publicação do Edital n.º 27/2010, no jornal Região de Leiria n.º 

3.805, de 19 de Fevereiro de 2010.” 

“Artigo 1.º 

[...] 

O presente Regulamento estabelece a disciplina jurídica de atribuição de 

comparticipações financeiras, destinadas à aquisição de medicamentos tributados à 

taxa legal de 6% de Imposto de Valor Acrescentado e com receita médica do Serviço 

Nacional de Saúde, pelos agregados familiares residentes no concelho de Leiria, que 

se encontrem na situação prevista no artigo 3.º deste Regulamento.» 

“Artigo 3.º 

[...] 

Consideram-se agregados familiares beneficiários das comparticipações previstas no 

presente Regulamento os agregados familiares residentes no concelho de Leiria, cujo 

rendimento mensal per capita não ultrapasse 70% da Remuneração Mínima Mensal 

Garantida, do ano civil a que respeita.” 

“Artigo 15.º 

[...] 

[...] 

a) O rendimento mensal per capita do agregado familiar beneficiário candidato 

ultrapasse 70% da Remuneração Mínima Mensal Garantida do ano civil a que respeita. 

b) [...]” 

Mais deliberou  que à presente deliberação fosse dada publicidade nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, através de 

Edital a afixar nos lugares de estilo, em dois jornais regionais editados na área do 

Município de Leiria e, ainda, no portal do Município de Leiria www.cm-leiria.pt . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  À  S E N H O R A V E R E AD O R A B L AN D I N A OL I V E I R A  

 

Apoio à Freguesia de Carvide para colocação de um b ebedouro público (ENT 

2010/8349) 

DLB N.º 1590/10  | Retirado. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Senhor  Vereador  Gonça lo  Lopes  
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12.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1591/10  | Presente o pedido da seguinte entidade para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

— Escola Secundária Domingos Sequeira, para a realização de dois espectáculos de 

teatro, tendo como público alvo os alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade das 

escolas Secundária Domingos Sequeira e Secundária Francisco Rodrigues Lobo, no 

âmbito do projecto “SAS – Saúde, Afectos e Sexualidades”. As peças terão no lugar 

no dia 17 de Novembro, pelo que solicitam a reserva do Teatro José Lúcio da Silva a 

partir das 8 horas, estando previstas duas sessões (11h45min Escola Secundária 

Domingos Sequeira e 15h10min Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo). 

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rel ativas ao mês de Setembro 

DLB N.º 1592/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Setembro de 2010, no valor de €3.840,11. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de 3.840,11€, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Setembro de 2010, no valor de €3.840,11. 

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

3893/10, de 22 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Minuta de Protocolo a celebrar entre o Municí pio de Leiria e a Cruz Vermelha 

de Leiria 

DLB N.º 1593/10  | Presente a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de 

Leiria e a Cruz Vermelha de Leiria, cujo teor se transcreve. 

 “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

Entre o Município de Leiria , NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 

2414-006 Leiria, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

___/___/____, como primeiro outorgante, e a Cruz Vermelha de Leiria, NIPC 

…………., com sede em …………….., representado neste acto por ……………………., 

na qualidade de ___________________, no uso dos poderes conferidos por 

__________________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e na alínea b) 
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do n.º 4 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, o presente protocolo de colaboração, o qual passa a reger-se 

pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

Âmbito 

O presente Protocolo tem por objecto estabelecer entre o Município de Leiria e a Cruz 

Vermelha de Leiria um conjunto de diferentes formas de cooperação destinadas a 

apoiar as despesas inerentes com a deslocação da Cruz Vermelha de Leiria das 

instalações do Convento de Santo Agostinho para um novo pavilhão, uma vez que a 

infra-estrutura que até agora acolhera esta instituição se encontra em obras. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Atribuir ao segundo outorgante um apoio financeiro, 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, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) mensais, destinado a comparticipar a renda do novo espaço, 

mediante a apresentação de documento contabilístico comprovativo do 

pagamento da referida renda. 

b) O apoio referido na alínea anterior será atribuído desde a data assinatura do 

presente protocolo até ao dia 31 de Dezembro de 2011. 

Cláusula Terceira 

Obrigações da Cruz Vermelha de Leiria 

No âmbito do presente Protocolo, a Cruz Vermelha de Leiria compromete-se a: 

a) Encontrar infra-estruturas adequadas para instalar as áreas de actuação da 

Cruz Vermelha de Leiria. 

b) Celebrar Contrato de Arrendamento do referido espaço e proceder ao 

respectivo pagamento das rendas. 

Cláusula Quarta 

Penalizações 

O desrespeito pelas cláusulas deste Protocolo acarretará como penalização a 

devolução do apoio financeiro atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Vigência 

O presente Protocolo vigora desde a data da sua assinatura, até ao dia 31 de 

Dezembro de 2011, não sendo admitida qualquer outra renovação depois desta data. 

Cláusula Sexta 

Denúncia 
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Este Protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer uma das partes, 

mediante o envio de carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência 

mínima de sessenta dias de calendário. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e omissões 

Qualquer dúvida ou omissão relativa à interpretação e aplicação do presente Protocolo 

será resolvido por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 

Aditamentos 

Este Protocolo apenas poderá ser modificado e alterado por documento escrito, sob a 

forma de aditamento, e por acordo das partes outorgantes. 

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 três páginas, 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. 

Leiria, ____ de ________________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | Raul Castro 

Pela Cruz Vermelha Portuguesa.» 

É utilizada para este efeito a verba prevista na Rubrica 2110/040701, e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 3941/10, de 26 de Outubro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  concordar com o teor da minuta 

do presente protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

Deliberou ainda condicionar a outorga do mencionado protocolo à entrega dos 

documentos indispensáveis à identificação do segundo outorgante e dos poderes que 

para tanto lhe foram conferidos.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Festival de Tunas de Leiria. Ratificação de d espacho  

DLB N.º 1594/10  | Presente um pedido de apoio apresentado pela AEESECS – 

Associação de Estudantes da Escola Superior Educação e Ciências Sociais, no âmbito 

da realização do Festival das Tunas de Leiria (ENTFE 2010/73069, solicitando a oferta 

de 8 (oito) medalhas do Município de Leiria, solicita-se ratificação do despacho do 

Senhor Vereador Gonçalo Lopes, exarado em 20 de Outubro de 2010, autorizando a 
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oferta de 8 (oito) medalhas do Município de Leiria para entrega a cada uma das Tunas 

presentes. 

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

ratificar o despacho do Senhor Vereador, autorizando a oferta de 8 (oito) medalhas do 

Município de Leiria para entrega a cada uma das Tunas presentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.5. Apoio à Tesouraria do Teatro José Lúcio da Si lva 

DLB N.º 1595/10  | Presente um ofício da gerência do Teatro José Lúcio da Silva sobre 

a situação económica e financeira do Teatro. 

Trata-se de um apoio extraordinário à Tesouraria do Teatro José Lúcio da Silva, 

destinado a ajudar a custear as despesas inerentes com o pagamento dos subsídios de 

Natal dos funcionários e respectivos encargos. Este apoio visa, por um lado 

salvaguardar e respeitar os direitos dos funcionários afectos ao Teatro José Lúcio da 

Silva e, por outro lado, contribuir para o equilíbrio orçamental da referida instituição. 

Assim, e considerando o facto de o Teatro José Lúcio da Silva enfrentar 

necessidades que comprometem o equilíbrio da sua conta de exploração, 

comprometendo, por sua vez, a possibilidade de poder saldar os seus compromissos, 

propõe-se a atribuição de um apoio financeiro adicional e extraordinário, no valor de 

€18,000.00, à semelhança do apoio concedido, em Maio de 2010, no valor de 

€54,000.00, de acordo com deliberação resultante da reunião de Câmara do dia 11 de 

Maio de 2010. 

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

atribuir ao Teatro José Lúcio da Silva um apoio no valor de €18,000.00, a fim de 

custear as despesas inerentes com o pagamento dos subsídios de Natal dos 

funcionários e respectivos encargos. 

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

3931/10, de 26 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
��������  DIVIS ÃO  DE  COMUNIC AÇ ÃO,  REL AÇÕES  PÚBLIC AS  E  COOPER AÇ ÃO 

 

Assinatura do Protocolo do “Acordo de Cooperação e Amizade” com o município 

francês Quint-Fonsegrives 

DLB N.º 1596/10  I A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 15 de Dezembro 

de 2009 (deliberação n.º 1950/09, Acta n.º 27) aprovou por unanimidade que em data 

oportuna fosse estabelecido um Acordo de Cooperação e Amizade entre o Município 

de Leiria e o de Quint-Fonsegrives, da região de Toulouse (França), atendendo aos 
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contactos estabelecidos em 2009 por interferência da Vice-Cônsul de Portugal em 

Toulouse e que culminou, em finais de Junho, com uma Semana cultural, turística, 

económica e desportiva dedicada a Leiria em Quint-Fonsegrives e que constituiu um 

êxito assinalável, que contou com o apoio desta Câmara e do Turismo Leiria-Fátima. 

O facto de ter sido efectuada uma candidatura a fundos comunitários, ao 

Programa das Cidades Geminadas da União Europeia, para a realização nesta cidade, 

em 2011, de um encontro com as cidades com quem Leiria tem Acordos de Geminação 

ou de Cooperação e Amizade, levou a que fosse incluída na mesma Quint-Fonsegrives, 

pelo que há interesse que antes da realização daquele encontro se processe a 

assinatura do protocolo referente ao Acordo de Cooperação e Amizade. 

Assim, após vários contactos para definição de datas e de outras formalidades 

inerentes ao estabelecimento de tal acordo, ficou o mesmo agendado para o período 

de 14 a 16 de Novembro. A delegação, que integrará 14 pessoas, será liderada por 

Bernard Soléra, presidente do município de Quint-Fonsegrives, e chegará ao aeroporto 

de Lisboa no dia 14, sendo da responsabilidade desta Câmara, através da Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, providenciar o transporte da 

delegação para Leiria, assim como para o regresso a transportar para o mesmo 

aeroporto.  

 A estada do grupo, para efeitos de alojamento e alimentação, deverá ser 

suportada por esta Câmara, na qualidade de anfitriã, pelo que no que concerne ao 

alojamento terão de ser reservados 6 quartos duplos e 2 “single” para os dias 14, 15 e 

16 de Novembro. No que se refere  à alimentação, será necessário suportar as 

despesas efectuadas com o jantar dos dias 14, 1 5 e 16 de Novembro e os almoços 

dos dias 15 e 16 de Novembro, num valor global de €1.200,00 (com IVA incluído à taxa 

de 13%). 

O alojamento, 6 quartos duplos e 2 single para os dias 14, 15 e 16 de Novembro 

importará em €990,00 (com IVA incluído à taxa de 6%). 

Torna-se imprescindível a elaboração de dois pergaminhos, com o texto do 

“Acordo de Cooperação e Amizade”, na versão portuguesa e francesa, para, depois de 

assinados pelos presidentes dos dois municípios, cada um ficar na posse de um 

exemplar, importando cada pergaminho no valor de €150,00, ou seja no valor total de 

€300,00 (isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º do código do IVA).  

A Câmara Municipal, após analisar o assunto, atendendo às diligências já 

encetadas em 2009 entre os dois municípios e ao compromisso assumido para o 

estabelecimento de um Acordo de Cooperação e Amizade, deliberou por  

unanimidade  concordar com o proposto, delegando na Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Cooperação as providências necessárias para transportar a 

delegação do aeroporto de Lisboa para Leiria e no regresso para o mesmo aeroporto, 

suportando as despesas inerentes à estada da delegação oficial de Quint-Fonsegrives, 
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sendo o alojamento no valor de €990,00 (com IVA incluído à taxa de 6%) e a  

alimentação no valor de €1.200,00 (com IVA incluído à taxa de 13%), bem como 

igualmente suportar a despesa resultante da elaboração de dois pergaminhos (versão 

em português e francês), no valor de €300,00 (Isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º do 

código do IVA). 

Será igualmente da responsabilidade da Divisão de Comunicação, Relações 

Públicas e Cooperação a elaboração do programa da estada da delegação visitante, 

bem como o do programa para a assinatura do protocolo do Acordo de Cooperação e 

Amizade entre Leiria e Quint-Fonsegrives. 

O valor implicado nestas despesas foi objecto das propostas de cabimento n.º 

3979/10, a respeitante à alimentação no valor de €1.200,00 (com IVA incluído à taxa de 

13%), a n.º 3974/10, relacionada com o alojamento no valor de €990,00 (com IVA 

incluído á taxa de 6%) e a n.º 3980/10, referente à elaboração dos pergaminhos, no 

valor de €300,00 (Isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º do código do IVA), todas 

datadas de 28 de Outubro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze  

��������  GABINE TE DE APOIO AO SE NHOR PRESIDENTE  

Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS – Se rviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de Leiria 

DLB N.º 1597/10  | Considerando: 

— O artigo 169.º §2 do Código Administrativo dispõe que «Os conselhos de 

administração servem pelo período de um ano, podendo ser reconduzidos e 

substituídos, total ou parcialmente, pelo presidente da câmara.»; 

— A nomeação do Conselho de Administração dos SMAS – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (SMASL) que consta da 

deliberação n.º 1722/09, de 3 de Novembro de 2009, da Câmara Municipal de 

Leiria; 

— Que o actual Conselho de Administração dos SMASL tomou posse no dia 18 de 

Novembro de 2009; 

— Que, atendendo aos considerandos anteriores, impõe-se a necessidade de 

nomear novo Conselho de Administração; 

Assim, proponho a nomeação dos seguintes membros para o Conselho de 

Administração dos SMASL:  

—  Dr. Raul Miguel de Castro; 

—  Senhor Lino Dias Pereira; 

—  Professora-Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que 

lhe é conferida pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, por escrutínio secreto, 

deliberou por  unanimidade  nomear para integrar o Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, os seguintes membros: 

— Dr. Raul Miguel de Castro; 

— Senhor Lino Dias Pereira; 

— Professora-Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira. 

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 Vice-Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente 

acta (ANEXO H). 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente 

encerrada a reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal______________ _____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


