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Acta n.º 23/2008 
 

 

Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre 

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

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

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

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

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

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira.  

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins esteve ausente 

por motivos devidamente justificados. 

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

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

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

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa.  

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................7 
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Imobiliária, SA.................................................................................................................7 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1083/07 – Carlos José Vieira Vitorino.............8 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1122/07 – RICOURÉM, Sociedade de 

Construção Civil, Lda. .....................................................................................................9 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 12/08 – Júlio Vitória Carreira ........................11 
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 Período de antes da ordem do dia  
 
Intervenção do munícipe Senhor Alcino Jorge Fachada  

 

O Senhor Alcino Jorge Fachada, residente na Rua Saint Mur des Fosses, 

opinou que, desde a aquisição da sua habitação até ao momento, toda aquela 

envolvente sofreu alterações negativas. Após a construção dos prédios - já não é um 

beco sem saída, porquanto passou a existir continuidade da rua – com a construção da 

Rua Madre Teresa de Calcutá – deixou de haver duas vias para passarem a existir seis, 

havendo grande afluência de carros. Já o Centro de Fisioterapia tem acolhido o 
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estacionamento e paragem de ambulâncias. Ora, tal situação trouxe, para os 

residentes, não só um aumento da poluição sonora, como um incremento da poluição 

atmosférica. 

O Senhor Alcino Jorge Fachada  concluiu a sua intervenção solicitando que 

fosse apresentada uma solução para aquela situação. 

A Senhora Presidente disse que se deveria ir ao local e procurar uma solução 

possível. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho confirmou todos os problemas 

que o Senhor Alcino Jorge Fachada explicara. Mais referiu que a solução alternativa de 

ligação a toda aquela zona baixa passava pela implantação de uma rotunda com a Rua 

que vai para o Seminário, a qual, de resto, já deveria ter avançado. Contudo, esta 

solução dependia, segundo disse, da concretização de um projecto de loteamento, já 

aprovado, em que as soluções urbanísticas dos arruamentos foram resolvidas em 

consonância com o Município. 

Por fim, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  realçou que aquela 

solução iria minorar o problema mas não dependia só do Município, pelo que não era 

possível apontar os timings e tendo ficado acordado a data de 19 de Novembro para 

uma visita ao local.  

 

Intervenção da Senhora Presidente 

 

Foi entregue pela Senhora Presidente  a listagem dos processos de 

suiniculturas pendentes nos serviços do Município, tal como fora pedido pelo Senhor 

Vereador Dr. Raul Castro. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira  

 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira  questionou se os terrenos em frente 

ao Intermarché das Olhalvas se destinavam a construção. 

A Senhora Presidente  respondeu que actualmente apenas existia uma faixa de 

terreno pequena para construção, estando previsto um seu alargamento no Plano de 

Pormenor no âmbito do Polis. O Plano de Pormenor estava na fase final de aprovação 

pela Comissão Técnica de Acompanhamento, seguindo em breve para discussão 

pública. Como contrapartida desse alargamento os proprietários, na sequência de uma 

possível intervenção urbanística, cederiam ao Município toda a parte de trás do terreno 

ao longo do rio para construção de um parque urbano, conforme previsto no referido 

Plano de Pormenor Polis. 
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 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1420/08  | Presente a acta n.º 21, referente à reunião de 14 Outubro, cuja leitura 

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

unanimidade  aprovar a sua redacção final. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 175/05 – SESAGEST, Projectos e Gestão 

Imobiliária, SA  

DLB N.º 1421/08  | De SESAGEST, PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA, com 

sede social na Rua João Mendonça, n.º 505, Senhora da Hora, Matosinhos, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de um edifício comercial 

(Continente), em Quinta da Pedreira/Quinta do Seminário, Alto Vieiro, freguesia de 

Parceiros. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 120), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º garantir em obra o cumprimento do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

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

3.1. requerimento/pedido de licença, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, com carimbo da 

empresa e subscrito pelo Sr. Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes e Sr. Adriano 

Virgílio Guimarães Ribeiro, sendo que o requerimento apresentado (folha 117) não 

se encontra correcto, uma vez que refere o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

3.2. apresentar projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer 

emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

3.3. projectos de especialidades. 

4.º mais se refere que não poderá efectuar o fabrico de pão/pastelaria, face ao disposto 

nos artigos 50.º e 53.º do Regulamento do Plano Director Municipal, não sendo viável a 
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instalação de industrias em espaço definido no referido regulamento como Áreas de 

Terciário. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 59), pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

(folha 60) e pelo Veterinário Municipal (folha 58). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1287/06 –  Faustino das Neves Ferreira 

DLB N.º 1422/08  | Retirado. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1083/07 –  Carlos José Vieira Vitorino 

DLB N.º 1423/08  | De CARLOS JOSÉ VIEIRA VITORINO, residente na Rua 28 de 

Maio, «Pensão Alegre», freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da alteração de uma fracção comercial (fracção «J»), para 

estabelecimento de bebidas, na Rua 28 de Maio, n.º 19, Loja 10, freguesia de Monte 

Real. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 142), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho. 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho. 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL. 

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

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

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL. 
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7.º Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Junho, e do artigo 46.º do 

RMOUCL. 

8.º Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9.º Cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e Governo Civil, cujos conteúdos são já do 

conhecimento do requerente. 

10.º Caso pretenda publicidade, deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

11.º Apresentar os seguintes documentos: 

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

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

leiria.pt. 

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

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001. 

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

operação urbanística. 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

e. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 57). 

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

1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo 

do respectivo pagamento. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1122/07 –  RICOURÉM, Sociedade de 

Construção Civil, Lda. 

DLB N.º 1424/08  | De RICOURÉM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., com 

sede social na Rua da Vaqueira, n.º 8, Valinho de Fátima, Fátima, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração de um edifício de habitação colectiva, na Rua D. Afonso 

Henriques, freguesia de Leiria, abrangido pela Zona Especial de Protecção do Castelo 

de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folhas 126 e 127), e tendo em conta o parecer da Divisão de 
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Habitação e Reabilitação Urbana e da Direcção Regional de Cultura do Centro 

(IGESPAR), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

Centro; 

2.º cumprir com o indicado na informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana; 

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

elementos: 

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

devendo fazer referência do cumprimento do Plano Director Municipal, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, e Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto; 

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

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada nas partes comuns do edifício, devendo o projecto de 

arquitectura ser compatível com o mesmo; 

3.3. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

alvará de licença de obras), devendo ser salvaguardadas as competências do 

IGESPAR, IP; 

6.º garantir a segurança e estabilidade das edificações confinantes (condição a constar 

no alvará de licença de obras); 

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

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

incêndios junto à via; 

8.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente as 

propriedades confinantes; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 
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9.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos devidamente aprovado pelo IPA – Instituto Português de Arqueologia; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro (IGESPAR, IP/folha 124) e pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 90). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 12/08 – J úlio Vitória Carreira 

DLB N.º 1425/08  | De JÚLIO VITÓRIA CARREIRA, residente na Rua S. Vicente, n.º 9, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de um edifício de habitação unifamiliar, muros e anexos, em Lavegadas, 

freguesia de Parceiros, numa zona definida no Plano Director Municipal como espaço 

urbanizável habitacional/residencial de baixa densidade, com parte em espaço 

urbanizável de equipamento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 66), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado a apresentar no prazo de 6 meses o seguinte: 

1.º termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

2.º projectos de especialidades; 

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

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

junto à via; 

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

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 48/08 – M aria Helena Domingues Ferreira 

DLB N.º 1426/08  | De MARIA HELENA DOMINGUES FERREIRA, residente na 

Travessa das Salgadas, n.º 1, Fontainhas, freguesia de Monte Real, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização da construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, numa parcela de terreno a destacar de uma 

propriedade situada em Fontainhas, freguesia de Monte Real, inserida em área de 

protecção das Nascentes Minero-Medicinais – Termas de Monte Real. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 111), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. projecto de arquitectura e respectivo plano de acessibilidades rectificado, de modo 

a prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, 

nomeadamente no que se refere: 

1.1.1. porta principal e átrio no piso da cave, não devendo o acesso ser feito 

através da garagem (Secção 3.3.1 e 3.3.8); 

1.1.2. escadas, Secção 3.3.5; 

1.2. projectos de especialidades; 

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

registado; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Direcção Geral de Energia e Geologia (folhas 59 e 60) e pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea (folha 84). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 142/08 – José Carlos Guedes Cardoso 

DLB N.º 1427/08  | De JOSÉ CARLOS GUEDES CARDOSO, residente na Rua Dr. 

Oliveira Salazar, n.º 45, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de um edifício destinado a armazém, em Falcão, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Zona Verde e Reserva 

Ecológica Nacional. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/11/03, com o seguinte teor: 



1597 (13) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

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

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

que o projecto de arquitectura apresentado: 

1.º interfere com o espaço inserido em Zona Verde, face ao disposto no artigo 51.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria.  

2.º interfere com a área de Reserva Ecológica Nacional, não se enquadrando no artigo 

10.º do Regulamento do PDM. 

3.º obteve parecer desfavorável da EP – Estradas de Portugal, SA. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão, dando-lhe conhecimento dos pareceres emitidos pela EP – 

Estradas de Portugal, SA (folha 120) e Ana – Aeroportos de Portugal, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 154/08 – Maria da Ascensão Gaspar de 

Oliveira Monteiro 

DLB N.º 1428/08  | De MARIA DA ASCENSÃO GASPAR DE OLIVEIRA MONTEIRO, 

residente na Rua da Paz, n.º 2, Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar, anexo 

e muros de vedação, numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada 

no local acima referido, inserida numa zona definida no Plano Director Municipal como 

espaço urbano habitacional de baixa densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 184), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir em obra, com o disposto no parecer emitido pela EDP - Distribuição de 

Energia, SA (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente/folha 48) – condição 

a constar no alvará de licença de obras; 
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2.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para execução de passeio com 

1,60m e alargamento da via, devendo para o efeito medir-se 5,00m ao eixo do 

arruamento; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

5.1. certidão da Conservatória do Registo Predial com ónus de não fraccionamento; 

5.2. planta à escala 1:1000, devendo a propriedade ser delimitada de acordo com o 

indicado na planta de destaque (escala 1:200); 

5.3. memória descritiva do projecto de arquitectura rectificada no que respeita à 

densidade habitacional da zona (baixa e não média), face ao disposto no Plano 

Director Municipal; 

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

6.1. efectuar a pavimentação dos espaços a ceder ao domínio público de acordo com 

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

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

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

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

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente 

à área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

Sousa 

DLB N.º 1429/08  | De FERNANDO ANTÓNIO MORGADO SOUSA, residente na Rua 

Paulo VI, n.º 2391, Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de um pavilhão destinado a armazém, na Rua dos 

Lagoeiros, Lagoa, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Zona Habitacional e Residencial de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 64), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela. Lei n.º 60/2007, de 

4 de Setembro (RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), deliberou por  
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unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

confrontação no lado Nascente, devendo esta indicar caminho público de acordo 

com o existente no local; 

1.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio, conforme indicado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

1.3. projectos de especialidades; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra, 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folha 57), pelo EP- 

Estradas de Portugal, SA (folha 56) e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

58). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 179/08 –  Mosteiro de Santa Clara e do 

Santíssimo Sacramento 

DLB N.º 1430/08  | De MOSTEIRO DE SANTA CLARA E DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO, com endereço postal no lugar e freguesia de Monte Real, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um convento, 

instalação de uma hospedaria e construção de um anexo, na Rua de Santa Clara, 

freguesia de Monte Real. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 105), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º prever o cumprimento do disposto na Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho, 

relativamente aos estabelecimentos de alojamento local; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses, projectos de especialidades; 
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4.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

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

incêndios junto à via; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 58), pelo Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folhas 79 a 81) e pela Autoridade de Saúde (folha 78). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 205/08 –  Adriano de Jesus Gomes 

DLB N.º 1431/08  | De ADRIANO DE JESUS GOMES, residente na Rua Vale Dianteiro, 

n.º 196, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da construção de um anexo para capoeira e arrumos, na Rua Vale Dianteiro 

– Pinheiros, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como espaço urbano habitacional com parte inserida em Zona Verde. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 48), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado a apresentar no prazo de 6 meses projecto de estabilidade 

e ficha electrotécnica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 257/08 –  Joaquim Ribeiro Carriço 

DLB N.º 1432/08  | De JOAQUIM RIBEIRO CARRICO, residente Rua João Leal, n.º 

27B, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da construção de um anexo para arrumos, em Casal Ventoso, Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Espaços Urbanos / Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

O pedido encontra-se de acordo com o disposto no PDM e com os estudos do 

Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 44), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 
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deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. ficha electrotécnica; 

1.3. certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às 

confrontações e ao artigo que deverá estar registado em matriz urbana.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  não participou na análise e 

votação do presente assunto. 

 

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

Oliveira 

DLB N.º 1433/08  | De ERNESTO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRA, 

residente na Rua do Terreiro, n.º 2, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de um edifício 

destinado a armazém (sem aumento de área), em Rego D´Água, freguesia de 

Marrazes. 

O projecto de arquitectura para alteração refere-se a um edifício destinado a 

armazém no local acima indicado, tendo como antecedente o processo n.º 5068/66. 

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

a implantação ou área de construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constante do 

respectivo processo (folha 68), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. planta de alterações (vermelhos e amarelos) rectificada nomeadamente no que se 

refere às instalações sanitárias, devendo a mesma ser compatível com o projecto 

anteriormente aprovado; 

1.2. projecto de segurança contra risco de incêndio de acordo com o disposto no 

parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (do qual deverá ser 

dado conhecimento ao requerente / folha 66); 

1.3. projectos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.4. projecto de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações; 

1.5. ficha electrotécnica ou projecto eléctrico, consoante a potência necessária. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 426/08 –  Deolinda Conceição Sousa 

Agostinho e Outro 

DLB N.º 1434/08 |  De DEOLINDA CONCEIÇÃO SOUSA AGOSTINHO E OUTRO, 

residente na Rua Cidade de Tokushima, n.º 20, 2.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização da alteração de edifício destinado a armazém, 

na Rua dos Camponeses, Marinheiros, freguesia de Marrazes, localizado em 

espaço/área industrial, na zona de protecção das linhas eléctricas e na zona de 

desobstrução da Base Aérea n.º 5. O pavilhão existente foi inicialmente licenciado 

através do processo n.º 2495/83, tendo posteriormente sofrido uma ampliação através 

do processo n.º 182/91. 

As alterações que se pretendem regularizar são ao nível da compartimentação 

interior, com a anulação de um piso intermédio e nos alçados no que se refere aos vãos 

exteriores e configuração no alçado lateral direito. 

Relativamente ao arruamento existente a Poente do pavilhão é esclarecido pelos 

requerentes que o mesmo foi aberto posteriormente à construção do edifício, ocupando 

parte da parcela do terreno onde está implantado o edifício.  

As alterações não interferem com as servidões administrativas e é anexado ao 

processo projecto de segurança contra risco de incêndios aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/30, constante do 

respectivo processo (folha 77), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, devendo para efeitos de licenciamento e no prazo de seis meses, apresentar 

projectos da especialidade rectificados ou, em alternativa declaração de um técnico 

devidamente habilitado para o efeito, declarando que as alterações não interferem com 

os projectos da especialidade iniciais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de vistoria n.º 20/06 – Ma urício dos Santos Sousa 

DLB N.º 1435/08 |  De MAURÍCIO DOS SANTOS SOUSA, residente em Quinta do 

Paraíso, n.º 1, 2.º dt.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica de uma fracção (2.º dt.º) do prédio situado em Quinta do Paraíso, 

n.º 1, freguesia de Leiria. 

Na sequência da deliberação de Câmara de 2007/09/13, e face ao parecer 

emitido pelo Departamento Jurídico e de Recursos Humanos – Divisão Jurídica em 

2008/06/16, e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 
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Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/11/03, constantes do respectivo 

processo (folha 34), deliberou por unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente em 2008/08/14, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º ratificar o acto (deliberação datada de 2007/09/13), atento o disposto nos artigos 

137.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que a mesma 

padece de um vício de violação da lei, porquanto a fundamentação legal da intimação 

proferida, face à data, deveria decorrer do RJOPA – Regime Jurídico das Obras em 

Prédios Arrendados, e não apenas do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; 

3.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código 

do Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la ao abrigo do 

disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e Novo Regime do Arrendamento Urbano 

– NRAU, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 157/06, 

de 8 de Agosto (RJOP), que aprova o regime Jurídico das Obras em Prédios 

Arrendados, para no prazo de sessenta dias, proceder à execução das obras de 

conservação necessárias à correcção das deficiências indicadas nos autos de Vistoria 

n.ºs 251/06 e 123/08, dos quais deverá ser dado conhecimento à proprietária; 

4.º dar conhecimento ao inquilino dos procedimentos adoptados pela Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 12/81 – Adelino d e Jesus Rodrigues e Outro 

DLB N.º 1436/08  | De ADELINO JESUS RODRIGUES E OUTRO, acompanhado de um 

requerimento de Jorge Manuel Carreira Pereira, residente na Rua de Fátima n.º 7, em 

Caldelas, freguesia de Caranguejeira, a solicitar alterações aos lotes 10, 11 e 12, que 

consistem no aumento de um piso em cave destinada a garagem e arrumos e 

consequente aumento da área de construção em 120 m² em cada um dos 3 lotes, 

referente ao loteamento situado no local e freguesia de Azoia. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/10/09, constante do respectivo processo (folha 

402), deliberou por  unanimidade  aprovar as alterações, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, devendo o requerente solicitar no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao 
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Alvará e apresentar 5 exemplares do Anexo I em suporte de papel e um em suporte 

digital, bem como certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODOMUS , Empreendimentos 

Imobiliários, SA 

DLB N.º 1437/08  | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua São 

Cristóvão n.º 22, freguesia de Caranguejeira, na qualidade de procurador da firma 

Lusodomus – Empreendimentos Imobiliários, SA, a solicitar alterações aos lotes 58, 59 

e 60, que consistem na junção dos mesmos, originando um único lote designado por 

lote 58, destinado a habitação colectiva com 8 fogos, no aumento da área de 

implantação e de cave para estacionamento e consequente aumento da área total de 

construção, referente ao loteamento situado em Vale Grande, Telheiro, freguesia de 

Barreira. 

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

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2008/10/17 e em 2008/10/28, constantes do 

respectivo processo (folha 2196), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

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

177/01, de 4 de Junho, aprovar as alterações solicitadas, condicionadas ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, o projecto de infra-estruturas de telecomunicações 

rectificado de acordo com o parecer emitido pela PT - Comunicações, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido ao requerente (folha 2157); 

2.º efectuar o pagamento de €2.500,00, acrescido de IVA à taxa em vigor, aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.º efectuar o pagamento de €547,97 à EDP - Distribuição de Energia, SA, 

correspondente aos encargos de reforço de redes, conforme informação prestada pela 

EDP, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 2194). 

Mais deliberou  informar o requerente do conteúdo do parecer emitido pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação 

dos Irmãos Maristas 

DLB N.º 1438/08  | Retirado. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 1/00 – José Paulo  da Costa Caseiro e Outros 

DLB N.º 1439/08  | De JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTROS, residente na 

Rua da Cova n.º 143, em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente aos 

projectos de obras de urbanização do loteamento aprovado em reunião de Câmara de 
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2002/04/30, que incide sobre uma propriedade situada em Feteiras, Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/10/30, constante do respectivo processo (folha 

235), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 448/91, de 

29 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, 

aprovar os projectos das infra-estruturas do loteamento acima referido, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com os pontos 1 e 3 da deliberação de Câmara datada de 30/04/2002, 

nomeadamente: 

1.1. ceder as seguintes áreas: 

1.1.1. 1.125 m² para arruamentos; 

1.1.2. 763 m² para passeios; 

1.1.3. 389 m² para gares de estacionamento; 

1.1.4. 72 m² para alargamento do cemitério; 

1.1.5. 1.166,50 m² para acessos de emergência; 

1.1.6. 1.046,50 m² para zonas verdes; 

1.2. garantir os estacionamentos no interior dos lotes de acordo com o artigo 71.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º requerer a emissão do respectivo alvará no prazo de um ano, apresentando para o 

efeito: 

2.1. documentos comprovativos da prestação de cauções a favor do Município de 

Leiria, destinadas a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, 

devendo para o efeito constar a seguinte cláusula: «A caução apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal», 

mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de urbanização, ficando 

sujeita à actualização nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 448/91, 

de 29 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro com os seguintes valores: 

2.1.1. €21.958,00 destinados à execução dos arranjos exteriores; 

2.1.2. €28.780,50 destinados à execução da rede viária; 

2.1.3. €23.835,50 destinados à execução da rede de água, rede de esgotos 

domésticos e pluviais do loteamento; 

2.1.4.  €35.779,04 destinados às infra-estruturas da rede eléctrica; 

2.2. quatro exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada, 

contendo os elementos referidos na alínea e) do artigo 29.º do referido Decreto-Lei 

(Anexo I); 

2.3. certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 
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2.4. quatro exemplares da planta confirmativa contendo os elementos referidos na 

alínea f) do artigo 29.º do referido Decreto-Lei (Anexo II); 

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

obra, acompanhado de documento comprovativo (válido e actualizado) da sua 

inscrição em Associação Pública de natureza profissional; 

2.6. auto de implantação, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

2.9. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 1; 

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

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

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

2.12. documento da Direcção Regional do Ambiente – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, relativo ao licenciamento da descarga das 

águas pluviais na linha de água; 

2.13. efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento no 

valor de €8.775,00, acrescido de IVA à taxa em vigor, referente à comparticipação 

para reforço da rede de água a montante do loteamento; 

3.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de um ano; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

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

aplicáveis; 

4.2. afixar o aviso de publicidade, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 448/91, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro; 

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

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

termos do artigo 50.º do Decreto-Lei acima referido; 

5.º dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos 

pelas várias entidades e serviços do Município de Leiria para a realização das 

obras de urbanização, cujos conteúdos deverão ser transmitidos aos requerentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3.5. Processo de loteamento n.º 9/06 – LEIRISLENA , Sociedade de Construções, 

SA 

DLB N.º 1440/08  | De LEIRISLENA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA, com sede 

na Rua do Cinzeiro n.º 415, em Bidoeira de Baixo, freguesia de Bidoeira de Cima, 

referente ao projecto de loteamento de uma propriedade para a constituição de 30 lotes 

destinados a habitação unifamiliar, situada em Quinta dos Ferreiros, freguesia de Santa 

Eufémia. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, em 

2008/10/30, verifica-se o seguinte: 

«Trata-se de um loteamento para a constituição de 30 lotes para habitação 

unifamiliar, num terreno inserido em espaço urbano, como área habitacional, de acordo 

com a carta de ordenamento do Plano Director Municipal, deliberação de Câmara de 

27/05/2008 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/06/2008. 

A solução tem enquadramento no Plano Director Municipal.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/10/30, constante do respectivo processo (folha 

118), deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de loteamento, de acordo com o 

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

177/01, de 4 de Junho, 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, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos à requerente ; 

2.º ceder ao domínio público 8.388 m², destinados a equipamentos e zonas verdes, 

arruamentos, passeios, estacionamentos e espaço para contentores /ecopontos; 

3.º efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no 

valor de €15.000,00 acrescido de IVA à taxa em vigor, para garantir o financiamento das 

obras de remodelação da rede de água do sector a montante do loteamento; 

4.º  rectificar a memória descritiva e as notas da planta de síntese de forma a prever 

que nos lotes 1, 19 e 20 os alpendres/telheiros não possam ser implantados para sul do 

alinhamento do polígono de implantação agora proposto e nos lotes 21 e 24, sejam 

executados dentro do polígono de implantação proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.6. Processo de loteamento n.º 2/07 – MOTA & ALM EIDA, Sociedade de 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1441/08  | De MOTA & ALMEIDA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., 

com sede no Bairro da Encarnação, Rua 21, n.º 50, em Lisboa, referente ao projecto de 

loteamento de uma propriedade situada em Grou, freguesia de Coimbrão, para a 
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constituição de 87 lotes destinados a habitação unifamiliar e terciário, num terreno 

inserido em espaço urbano, encontrando-se uma parte em zona de protecção à BA5. 

O processo tem pareceres favoráveis condicionados das entidades consultadas. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2008/07/31: 

1.º o projecto não faz referência à finalidade das caves, na planta de síntese, referindo 

apenas na memória descritiva o uso de garagem e arrumos, apenas moradias 

geminadas, não esclarecendo o uso das restantes; 

2.º o projecto deverá cumprir com o Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, com a 

alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de Junho, nomeadamente 

quanto à preservação das espécies protegidas; 

3.º a pretensão tem enquadramento no Plano Director Municipal e tem condições para 

vir a ser aprovada, com os condicionalismos das entidades. 

Decorreu o período da discussão pública nos termos do artigo 22.º do Decreto-

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

de 4 de Junho e artigo 11.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das 

Respectivas Taxas e Compensações, atendendo a que a área a lotear é superior a 4 

ha, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/10/31, constante do respectivo processo (folha 

134), deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de loteamento, de acordo com o 

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

177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os seguintes elementos: 

1.1. os projectos de infra-estruturas, elaborados de acordo com os condicionalismos 

indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos Serviços da Câmara e pelas 

entidades consultadas, cujos conteúdos deverão ser transmitidos à requerente; 

1.2. projecto rectificado com referência à finalidade das caves, dado que a mesma não 

consta na planta de síntese, referindo apenas na memória descritiva o uso de 

garagem e arrumos (apenas moradias geminadas), não esclarecendo o uso das 

restantes; 

2.º cumprir com o Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, com a alteração introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de Junho, nomeadamente quanto à preservação das 

espécies protegidas; 

3.º efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento no 

valor de €43.500,00, acrescido de IVA à taxa em vigor, para garantir o financiamento 

das obras de remodelação da rede de água do sector a montante do loteamento; 

4.º ceder ao domínio público 21.344 m², destinados a zonas verdes, arruamentos, 

estacionamentos, passeios e locais para contentores de resíduos sólidos e ecopontos. 
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Mais deliberou  transmitir o conteúdo do parecer emitido pelo Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea (folha 116). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
�������� D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 

2.1. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reco nstrução dos edifícios do ex-

Ral 4 na cerca do Castelo de Leiria para instalação  do Museu de Imagem em 

Movimento – M|i|mo». Informação de trabalhos a mais  

DLB N.º 1442/08 |  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referindo a 

necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€102.208,00 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €66.989,91 + 

IVA, o que perfaz um total de €169.197,91 + IVA.  

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

3782/08, de 23 de Outubro. 

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

autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €102.208,00 + 

IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €66.989,91 + IVA, o que perfaz 

um total de €169.197,91 + IVA, devendo dar-se conhecimento à firma CONSTRUTORA 

SAN JOSÉ, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 112/2007. Empreitada de «Bene ficiação da EM n.º 543 – 

Leiria/Barreira». Acta da Comissão de Abertura e re latório final da Comissão de 

Análise 

DLB N.º 1443/08  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado das actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da 

Comissão de Análise de Propostas com o resultado do Concurso Público realizado 

para a execução da referida empreitada. 

Os concorrentes apresentaram em concurso propostas com os seguintes 

valores: 

—  Construções J.J.R & Filhos............................................................................................. €1.127.856,44 

—  FCJ – Obras Públicas, SA .............................................................................................. €1.035.702,33 

—  LUSOSICÓ – Construções, Lda. .................................................................................... €1.189.662,75 

—  ACA – Construções Alberto Couto Alves, SA................................................................. €1.688.591,86 

—  MCA - Manuel da Conceição Antunes, SA ..................................................................... €1.093.465,40 

—  CIMALHA – Construções da Batalha, Lda......................................................................... €922.505,39 

—  Construções Pragosa, SA............................................................................................... €1.128.035,29 
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—  Civilvias – Construção e Vias, Lda.. .................................................................................. €913.991,89 

—  Consórcio Matos & Neves, Lda / Const. António Leal, SA.............................................. €1.055.635,00 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 

relativo à avaliação da capacidade económica e técnica (Qualificação dos 

concorrentes), ambos elaborados pela Comissão de Abertura, concluiu-se pela 

admissão dos nove concorrentes inicialmente presentes ao concurso para efeitod de 

análise das respectivas propostas. A saber: 

— CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, SA 

— FCJ - OBRAS PÚBLICAS, SA 

— LUSOSICÓ – CONSTRUÇÕES, LDA. 

— ACA – CONSTRUÇÕES ALBERTO COUTO ALVES, SA 

— MCA -MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, SA 

— CIMALHA – CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA. 

— CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA 

— CIVILVIAS – CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA. 

— CONSÓRCIO: MATOS & NEVES, LDA/CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 

preço base de €902.564,26 e com um prazo de execução de 240 dias. 

O critério de apreciação das propostas, previsto na alínea B1) do ponto IV.2) da 

secção IV do Anúncio de Concurso, é o da proposta economicamente mais vantajosa 

tendo em conta os factores abaixo indicados e classificados numa escala de 0 a 20 

valores: 

 A) Preço da Proposta  50 %  10 Valores 

 B) Valor Técnico da Proposta  50 %  10 Valores 

 Total  100%  20 Valores 

Na análise destes factores teve-se em consideração o previsto no n.º 21 do 

Programa de Concurso, ou seja:  

A nota a atribuir ao factor Preço da Proposta – A) decorre da aplicação da 

seguinte fórmula: N = Vp /VP x 10 (Vp é o valor da proposta de mais baixo preço) e (VP 

é o valor da proposta em análise). 

A nota a atribuir ao factor Valor Técnico da proposta – B) resulta do somatório 

das notas obtidas em cada subfactor que o compõem, tendo em conta a importância 

atribuída a cada um, respectivamente 65%, 10% e 25%.  

Para a análise dos subfactores, a Comissão teve em conta os seguintes aspectos: 

Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 

também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a 

especialidade correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 
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Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 

como a justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e particulares 

da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, adequação 

às infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A nota obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um factor 

de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 

adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos 90% 

e  75% 

Memória Descritiva 50% 

Plano de Pagamentos 90% 

 75% 

Conferidas as propostas não se verifica a existência de lapsos na lista de preços 

unitários dos concorrentes. 

A classificação obtida face à aplicação do critério de adjudicação, para cada 

concorrente e respectiva proposta (ver mapa em anexo), é a seguinte: 

 Preço da  Valor Total 

 Proposta  Técnico 

 1. CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.  8,10 8,48 16,58 

 2. FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A.  8,82 7,51 16,33 

.3 LUSOSICÓ – CONSTRUÇÕES, LDA.  7,68 7,51 15,19 

.4. ACA – CONSTRUÇÕES ALBERTO COUTO ALVES, S.A.  5,41 7,51 12,92 

 5. MCA -MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A.  8,36 8,48 16,84 

 6. CIMALHA – CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA  9,91 8,48 18,39 

 7. CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.  8,10 8,85 16,95 

 8. CIVILVIAS – CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA    10,00 7,51 17,51 

 9. CONSÓRCIO: MATOS & NEVES, LDA/ CONST. ANTÓNIO LEAL, S.A 8,66  8,48 17,14 

NOTA: Da análise dos documentos Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e 

Memória Descritiva, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 

seguinte: 

Plano de trabalhos: Os concorrentes n.º 1, 5, 6, 7 e 9 apresentam um bom plano 

de trabalhos, bem pormenorizado e coerente quanto aos diversos trabalhos a realizar. 

Atribuiu-se 90%. 

Os concorrentes n.º 2, 3, 4 e 8 apresentam planos considerados aceitáveis, com 

alguma descrição e informação, pelo que se atribuiu o coeficiente de 75%. 

Plano de Pagamentos: Os planos são adequados ao plano de trabalhos 

apresentado, pelo que lhes foi atribuído 75%. 

Memória Descritiva: O concorrente n.º 7 apresenta uma memória com elevado 

grau de descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar; 

Os restantes concorrentes apresentam uma memória com um bom grau de 

descrição e especificação, tendo sido aplicado o coeficiente de 75%. 
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Face aos resultados apurados, verificou-se que o concorrente CIMALHA – 

CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA obteve a melhor pontuação no presente concurso. 

Assim, propôs-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor 

da sua proposta, que é no montante de €922.505,39 + IVA. 

Mais se propôs a realização da audiência prévia dos concorrentes, conforme 

previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101.º do Decreto - Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e em conformidade com o constante no 

relatório da comissão de análise de propostas, nos termos do n.º 1 do artigo 110.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deliberou por  unanimidade  manifestar a intenção 

de adjudicar a execução da empreitada supra referida ao concorrente CIMALHA – 

CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA. pelo valor de €922.505,39 + IVA, por ser o que 

obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou  a realização da audiência dos concorrentes em conformidade 

com o disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 101.º do citado Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

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

durante o mês de Outubro de 2008 

DLB N.º 1444/08 |  Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Outubro para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

110 
 

144,44% 
 

5.684,08 
 

180,42% 

SMAS 73 - 3.799,73€ - 

Mercados 36 -10% 1.673,39€ -11% 

Ocupação de via pública 1 -80% 210,96 € 43,7% 

Tramitação de PEF’ s 101 98% - -  

Citação de executados 37 -15,9% -  - 

PEF’ s  activos 583 3% 19.701,38€  1,42% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 - 

SMAS (2000 a 2005) 9 - 460.48 - 

Mercados 199 6,99% 8.565,19 € 7,34% 

Ocupação da via pública 39 -2.5% 777,22 € -5,3% 

Publicidade 16 -11,11% 1.565,10 €  -25,9% 

Limpeza de terrenos 5 -16,66% 702,43 € - 18,64% 

Metrologia 1 - 14,56 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 
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PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

91 
 

106,82% 
 

7.238,03 
 

 122,17% 

SMAS 63 - 4.738,38€ - 

Mercados 23 -41% 1.409,50€  -46,8% 

Ocupação da via pública 2 -50% 285,30€ 70,23% 

Publicidade 2 - 623,75 - 

Limpeza de Terrenos 1 0% 181,10 -59% 

A Câmara tomou conhecimento . 

 

3.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com  a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1445/08  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento  dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 28 de Outubro a 10 de Novembro de 2008 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 9322 a 9325, 9849, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 558, 559, 649 a 651, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 703, 

918, 1249, 1370, 1421, 1422, 1444, 3292, 3387, 3658, 3659, 3661, 3662, 3687 a 3689, 

3694, 3701, 3705, 3711 a 3713, 3721, 3749, 3750, 3757, 3770, 3775, 3776, 3778, 3788, 

3795, 3796, 3800, 3809, 3813, 3814, 3818, 3865, 3867, 3869, 3879, 3880, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4014, 4016 a 4019, 4021, 4022, 4023, 4024 a 4039, 4042, 4043, 4047, 

4048, 4050, 4051, 4079 a 4081, 4083 a 4095, 4097 a 4099, 4101, 4102, 4104, 4105, 

4106, 4107, 4109, 4111, 4118, 4119, 4137 a 4141, 4143 a 4152, 4154 a 4157, 4159 a 

4162, 4164 a 4168, 4171 a 4176, 4181 a 4185, 4187, 4191, 4194 a 4200, 4202 a 4215, 

4217 a 4224, 4229 a 4231, 4233 a 4235, 4237, 4244, 4365, 4381, 4402, 4404, 4407, 

4409, 4411, 4413, 4414, 4416, 4418, 4420, 4422 a 4431, 4435 a 4438, 4440, 4441, 

4444, 4448, 4451, 4453, 4455, 4456, 4460, 4462, 4465, 4467, 4470, 4472, 4473, 4485 a 

4487, 4512, 4522, 4523, 4525 a 4527, 4529, 4531 a 4537, 4539, 4541, 4542, 4544, 

4546, 4548, 4549, 4551, 4553, 4564 a 4578, 4591 a 4597, 4604, 4605, 4643, 4647, 

4649, 4653, 4657, 4660, 4662, 4664 a 4666, 4668, 4669, 4754, 4756 a 4758, 4760, 

4762, 4764 a 4769, 4771, 4772, 4775, 4776, 4778, 4780 a 4783, 4788, 4796 a 4798, 

4804, 4807, 4808, 4809, 4811, 4812, 4819, 4820, 4823, 4824, 4825, 4828, 4829 a 4832, 

4836, 4838 a 4849, 4852, 4854, 4856, 4861 a 4867, 4908, 4909, 4941, 4968, 4974, 

4976, 4978 a 4986, 4988, 4989, 4992, 4996, 4999, 5002, 5003, 5004, 5006 a 5011, 

5013 a 5015, 5017 a 5019, 5021 a 5027, 5034, 5036 a 5048, 5051 a 5055, 5058, 5060, 

5062 a 5068, 5085, 5088, 5090, 5222, 5299, 5302, 5306, 5310 a 5312, 5315 a 5322, 

5326 a 5334, 5337 a 5339, 5353 a 5355, 5358, 5359, 5361 a 5368, 5370, 5371, 5373 a 

5375, 5380 a 5384, 5388, 5389, 5393 a 5397, 5399, 5400, 5411, 5413 a 5416, 5419 a 

5426, 5429, 5430, 5432 a 5437, 5444, 5446, 5449, 5450, 5452, 5453, 5474, 5475, 5480, 

5481, 5482, 5488, 5491, 5496 a 5498, 5501, 5502, 5504, 5506, 5507, 5510, 5511, 5515, 
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5517 a 5520, 5522, 5527, 5577, 5579, 5581, 5582, 5583, 5586, 5588, 5590, 5594, 5805, 

5920, 5922, 5924, 5925, 5928, 5938, 5941, 5945, 5948, 5951, 5953, 5955, 5958 a 5962, 

5964, 5966, 5967, 5973, 5980, 5981, 5990, 6002 a 6004, 6006, 6010, 6012, 6013, 6017, 

6028, 6125, 6137, 6138, 6252, 6254, 6255, 6257, 6272, 6273, 6280, 6281, 6286 a 6291, 

6293 a 6307, 6309, 6312 a 6321, 6329, 6331, 6332, 6334, 6336, 6337, 6344, 6346 a 

6348, 6350 a 6352, 6358, 6363, 6364, 6368 a 6370, 6372, 6374 a 6385, 6393 a 6396, 

6409, 6416, 6422 a 6427, 6430, 6431, 6446 a 6458, 6465, 6467 a 6473, 6476 a 6480, 

6483, 6486, 6487, 6490, 6491, 6505, 6506, 6508, 6510, 6512 a 6516, 6518, 6521, 6522, 

6524 a 6526, 6528 a 6534, 6537 a 6540, 6544 a 6546, 6548, 6550, 6555, 6558, 6560, 

6561, 6563, 6564, 6566 a 6570, 6574 a 6589, 6591 a 6595, 6597 a 6605, 6655 a 6658, 

6661, 6906 a 6915, 6917 a 6919, 6921 a 6925, 6927, 6971, 7183 a 7186, 7207 a 7209, 

7273 a 7275, 8182, 8680, 8687, 8689, 8692, 8695, 8697, 8703, 8732, 8733, 8875, 8876, 

8902 a 8908, 8911, 8971, 9092, 9154, 9197, 9226, 9227, 9229, 9230, 9239 a 9246, 

9248, 9296 a 9299, 9301 a 9321, 9326 a 9331, 9348, 9358, 9371, 9493, 9497, 9519, 

9528, 9529, 9531, 9535 a 9538, 9540, 9541, 9544, 9554, 9559, 9566, 9568 a 9572, 

9584, 9596, 9604, 9613, 9614, 9616 a 9626, 9628, 9629, 9631, 9638, 9733, 9734 no 

valor total de €4.166.846,57. 

 

3.2.2. Anulação de cheques e reversão das respectiv as importâncias para o 

Município de Leiria 

DLB N.º 1446/08  | Presente pela Secção de Apoio Administrativo à Contabilidade 

Orçamental e Patrimonial a seguinte informação: 

«Atendendo a que, nos termos do artigo 52.º da Lei Uniforme dos Cheques, os 

cheques não levantados devem ser cancelados, e que findo o período de validade dos 

cheques em trânsito se procedeu ao seu cancelamento, de acordo com o estabelecido 

no ponto 2.9.10.1.7 do POCAL, cuja listagem se encontra no quadro abaixo. 

Considerando que os encargos assumidos podem ser requeridos no prazo 

improrrogável de três anos a contar de 31 de Dezembro do ano a que respeita o crédito 

(alínea h) do ponto n.º 2.3.4.2 do POCAL) e que o credor não requereu, até à presente 

data, o seu pagamento.  

Considerando que foram frustradas todas as diligências efectuadas a fim de 

satisfazer os encargos assumidos e não pagos. 

Propõe-se que o valor existente na conta de Operações não Orçamentais – 

Cheques anulados, reverta a favor do Município de Leiria.» 

Ano de 
anulação 

Número de cheque Nome Importância 

22075669-CGD Carlos Azevedo Morgado €1,50 

40758014-CGD Joaquim Alexandre Ferreira €5,66 

1996 

29612279-CGD Jornal o “Público” €2,74 
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29612979-CGD Leirisecur €68,56 

84645516-CGD Maria do Carmo Antunes Almeida €63,60 

52479863-CGD Telereparadora - D.D.Ferreira €29,93 

TOTAL 1996 €171,99 

84645723-CGD Associação Bombeiros Voluntários 
de Sintra 

€9,98 1997 

TOTAL 1997 €9,98 

58242177-CGD Alentexpo, Lda. €149,63 

83153604-CGD Cândido Manuel Ferreira €61,19 

83153408-CGD Gregory Vieira Abreu €11,00 

83153435-CGD Marlene Gaspar Silva €11,00 

31973591-CGD Observatório do Ambiente €10,47 

58242470-CGD Rui Nascimento Vieira €29,77 

5583196692-BPI Telepac - Serviços de 
Telecomunicações, SA 

€44,36 

2000 

TOTAL 2000 €317,42 

244795-CGD Associação Acção Jovem para a Paz 249,40 2001 

TOTAL 2001 249,40 

80886811-CGD Leonel Silva Pontes €32,37 

35292283-CGD António Dias Santos €149,64 

2002 

43623577-CGD AEDG- Assoc. P/ Estudo e Div. Em 
Gestão 

€27,43 

 TOTAL 2002 €209,44 

7439301250-CGD Ivana Dimitrijević €100,00 

7658190437-CGD António Francisco Febra €93,17 

7679776526-CGD José Manuel Verdasca Rodrigues €57,96 

6320284800-CGD Centro Distrital de Operações de 
Socorro Leiria 

€399,04 

7420285273-CGD Leiricópia – Centro de Cópias, Lda €370,00 

7511117264-CGD Domingos Marques Neves €83,08 

6111117341-CGD Manuel Martins Mendes €1,22 

5211117342-CGDI Pedro Miguel Ferreira Santos €11,99 

2004 

TOTAL 2004 €1.116,46 

TOTAL GERAL €2.074,69 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto no ponto 

2.3.4.2 do POCAL e ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar que sejam efectuados todos os 

movimentos inerentes à regularização dos cheque anulados, revertendo a favor do 

Município o montante de €2.074,69 (dois mil setenta e quatro euros e sessenta e nove 

cêntimos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.3. XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano  

DLB N.º 1447/08  | Presente a XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008, que se consubstancia na 18.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 16.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 15.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

Janeiro, deliberou por maioria , com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores 

Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido 

Socialista, autorizar a XIX Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente 

ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €1.045.882,00 e 

diminuições/anulações no montante de €499.092,00, XVIII Alteração ao Orçamento da 

Despesa com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€1.115.382,000 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1448/08  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 10 de Novembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €11.560.957,81 sendo de 

Operações Orçamentais €10.870.640,79 e de Operações de Tesouraria €690.317,02, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 

�������� Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e 

Ambiente  

 

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

Desenvolvimento 

4.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1449/08  | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município.  

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º 

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o quadro infra: 
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Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
01/36232 

MNZ – Med. Imobiliária, 
Lda. 

Um anúncio luminoso 
monoface; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface; 
Um anúncio iluminado 
afixado na fachada do 
estabelecimento 

Av. Marquês de Pombal, 
Lt. 6, Sul, R/c B, Leiria 

Ent. 
08/11148 

Comumspace, Lda. Um painel com as 
dimensões de 4 m x 3 m 

Rua Dr. Virgílio Vieira da 
Cunha, freguesia de 
Leiria 

Ent. 
06/18606 

Electrocortes – Comércio e 
Reparação de 
Electrodomésticos, Lda 

Dois anúncios iluminados 
de 6.00x3.00; 
Dois anúncios luminosos 
de 4.00x1.76; 
Quatro anúncios 
luminosos de 5.90x0.70 

Zona Industrial dos 
Pousos, Lt. 1, Fracção 
B, R/C , freguesia de 
Pousos 

Ent. 
03/28740 

Beatriz Godinho – Análises 
Clínicas 

Um anúncio luminoso 
biface de 6.00x5.00 
afixado em suporte 
metálico 

Quinta da Cascalheira, 
Lt. 2, Marinheiros, 
freguesia de Marrazes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1450/08 |  Presente proposta de anulação da guia de recebimento de taxa n.º 

5851/07, no montante de €4.032,24, emitida em nome de ELECTROCORTES – 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA. (ENT. 06/18606), por 

ter caducado o despacho de deferimento do pedido de licenciamento, sem que a 

requerente tenha procedido ao respectivo pagamento. 

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

citada guia de recebimento n.º 5851/07. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.3. Alargamento de horário de funcionamento (ENT . 08/20.064) 

DLB N.º 1451/08  | Presente o requerimento de FÉLIX DE BARROS, residente na Rua 

de S. Vicente, Caranguejeira, na qualidade de responsável pelo estabelecimento de 

bebidas com sala de dança denominado de «Luz Azul Bar» sito na Rua de S. Vicente, 
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Vale da Murta, Caranguejeira, solicitando o prolongamento do horário de funcionamento 

do estabelecimento supra mencionado, nas madrugadas de sábado e de domingo até 

às 6 horas. 

Foram solicitados pareceres à Freguesia de Caranguejeira e à GNR para se 

pronunciarem quanto ao assunto. A Freguesia de Caranguejeira informa o seguinte: «a 

Assembleia de Freguesia que deliberou em sua reunião realizada no dia 29 de 

Setembro de 2008, que não vê inconveniente que seja concedida ao Luz Azul Bar a 

licença, a partir do momento em que essa alteração de horário não traga desacatos ou 

reclamações por parte dos moradores próximos.» e a GNR informa (ENT. 08/22752) o 

seguinte: «O estabelecimento situa-se numa área relativamente calma, sem registo de 

incidentes, apenas com uma habitação nas imediações, a qual, após abordagem sobre 

o assunto, o seu proprietário não colocou qualquer inconveniente. Apuradas as 

diligências que foram consideradas necessárias, entende este comando, salvo melhor 

opinião de V. Ex.ª, seja de deferir o presente requerimento.» 

Assim, propôs-se o deferimento do pedido conforme condição indicada pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira, isto é a autorização ser reavaliada 

«... a partir do momento em que essa situação traga ... desacatos ou reclamações por 

parte dos moradores próximos.», ficando a dita condição averbada no horário de 

funcionamento que já foi solicitado (ENT. 08/20063), a título excepcional, nos termos do 

artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços em vigor neste 

Município. 

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

pedido de prolongamento do horário de funcionamento, até às 6 horas das madrugadas 

de sábados e de domingos, condicionada à reavaliação da autorização « (…) a partir do 

momento em que essa situação traga (...) desacatos ou reclamações por parte dos 

moradores próximos.», averbando-se excepcionalmente tal condição no horário de 

funcionamento já solicitado, nos termos do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 

de Serviços em vigor neste Município. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.4. Alargamento de horário de funcionamento para  a noite de Halloween . 

Ratificação de despacho (ENTFE. 08/7 .602) 

DLB N.º 1452/08  | Presente o pedido do GESTOR URBANO DE «VIVA O CENTRO», 

em representação dos proprietários dos Cafés e Bares sitos na Zona Histórica nesta 

Cidade, solicitando o prolongamento do horário de funcionamento em mais uma hora, 

dos cafés e bares sitos na Zona Histórica desta Cidade, na noite de Halloween, de 31 

de Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, para a comemoração desse evento, 



1619 (35) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

tendo o mesmo sido deferido por despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/10/30. 

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

despacho de 2008/10/30 da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento, em mais uma hora, na noite de 31 

de Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, dos estabelecimentos sitos na Zona 

Histórica da Cidade, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.5. Pedido de licença para realização de queimad a. Ratificação de despacho 

(ENT. 08/23.636) 

DLB N.º 1453/08  | Presente o requerimento de JOSÉ MANUEL DOS SANTOS 

JORDÃO GOMES, residente na Rua da Barroqueira, n.º 2, Barroqueira, Alqueidão, 

Figueira da Foz, solicitando licença para realização de queimada no lugar de Sismaria, 

freguesia de Monte Redondo, deste concelho, num dos dias de 27 a 29 de Outubro do 

corrente ano, com inicio às 12 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente 

da Câmara de 2008/10/24, que deferiu o pedido nas condições do parecer n.º 1/2008, 

de 2008/10/23, dos Bombeiros Sapadores de Leiria. 

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

despacho de 2008/10/24 da Senhora Presidente que deferiu o pedido de licença para 

realização de queimadas, num dos dias de 27 a 29 de Outubro do corrente ano, nos 

termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, e Regulamento 

sobre o Licenciamento das Actividades Diversas, com as condições mencionadas no 

referido parecer dos Bombeiros Sapadores de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.6. Licença especial de ruído (ENT. 08/23 .101) 

DLB N.º 1454/08  | Presente o requerimento de LUÍS MIGUEL SANTOS SANTANA, 

residente na Rua Principal, n.º 59, Pocariça, freguesia de Maceira, deste concelho, na 

qualidade de Presidente do Centro Popular e Recreativo da Pocariça, sito na Rua das 

Oliveirinhas, Pocariça, freguesia de Maceira, deste concelho, solicitando licença 

especial de ruído, para a realização da festa dos 50 anos do clube, na noite de 14 de 

Novembro para 15 de Novembro do corrente ano, a ter lugar no Gimnodesportivo do 

Centro, sito na morada supra citada, no horário compreendido entre as 21 horas e as 6 

horas. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.1.7. Licença especial de ruído (ENT. 08/23 .210) 

DLB N.º 1455/08  | Presente o requerimento da FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA 

SERRA, com sede na Rua de Santa Catarina, n.º 22, Santa Catarina da Serra, deste 

concelho, solicitando licença especial de ruído, para a realização do Festival Cultural e 

Gastronómico, entre os dias 21 e 25 de Novembro do corrente ano, a ter lugar no 

Parque Desportivo da União Desportiva da Serra, Santa Catarina da Serra, no horário 

compreendido entre as 12 horas e as 2 horas. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.8. Licença especial de ruído (ENT. 08/23 .860) 

DLB N.º 1456/08  | Presente o requerimento de «O NARIZ – TEATRO DE GRUPO», 

com sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, solicitando licença especial de ruído, 

para proceder à realização da Festa de Encerramento do XIII – ACASO, na noite de 29 

para 30 de Novembro, do corrente ano, a ter lugar no Orfeão Velho, sito na morada 

supra, no horário compreendido entre as 22 horas e as 4 horas. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT. 08/23 .220) 

DLB N.º 1457/08  | Presente o requerimento do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 

DE CAVALINHOS, sito na Rua Central, s/n.º, Cavalinhos, freguesia de Maceira, 

solicitando licença especial de ruído, para festejar o aniversário do Clube sito na 

morada supra citada, nos dias 25 e 26 de Outubro do corrente ano, entre as 22 horas e 

as 2 horas da manhã seguinte, do qual consta o despacho de deferimento da Senhora 

Presidente da Câmara, datado de 2008/10/23. 

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

despacho de 2008/10/23 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 25 e 

26 de Outubro, entre as 22 horas e as 2 horas da manhã seguinte, mediante emissão 

da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.10. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .223) 

DLB N.º 1458/08  | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, 

residente na Trav. da Paz, n.º 14-1.º, Leiria, na qualidade de proprietário do bar «Os 

Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, nesta Cidade, solicitando licença especial de 

ruído para proceder à realização de música ao vivo no estabelecimento supra citado, 

nos dias 7, 14, 21, 28 e 29 de Novembro do corrente ano, entre as 22 horas e as 2 
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horas, da manhã seguinte, do qual consta o despacho de deferimento da Senhora 

Presidente da Câmara, datado de 2008/10/20. 

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

despacho de 2008/10/20 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 7, 

14, 21, 28 e 29 de Novembro do corrente ano, entre as 22 horas e as 2 horas, da 

manhã seguinte, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.11. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .549) 

DLB N.º 1459/08  | Presente o requerimento de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 

residente na Rua Principal, n.º 54, Canavieira, freguesia de Vermoil, concelho de 

Pombal, na qualidade de representante da Sociedade Columbófila de Leiria, sita na 

Quinta do Alçada, Almuinhas, freguesia de Marrazes, solicitando licença especial de 

ruído, para proceder à realização de música ao vivo, na sede da referida sociedade, 

entre os dias 31 de Outubro e 2 de Novembro, do corrente ano, entre as 21 horas e as 2 

horas da manhã seguinte, do qual consta o despacho de deferimento da Senhora 

Presidente da Câmara, datado de 2008/10/27.  

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

despacho de 2008/10/27 da Senhora Presidente que deferiu o pedido entre os dias 31 

de Outubro e 2 de Novembro, do corrente ano, entre as 21 horas e as 2 horas da 

manhã seguinte, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.12. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .800) 

DLB N.º 1460/08  | Presente o requerimento do «O NARIZ – TEATRO DE GRUPO», 

com sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, solicitando licença especial de ruído, 

para proceder à realização da Noite das Bruxas – XIII ACASO, sito na morada supra 

citada, do dia 31 de Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, entre as 22 horas e 

as 4 horas da manhã seguinte, do qual consta o despacho de deferimento da Senhora 

Presidente da Câmara, datado de 2008/10/28.  

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

despacho de 2008/10/28 da Senhora Presidente que deferiu o pedido do dia 31 de 

Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, entre as 22 horas e as 4 horas da manhã 

seguinte, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.13. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .863) 

DLB N.º 1461/08  | Presente o requerimento do «O NARIZ – TEATRO DE GRUPO», 

com sede na Rua Latino Coelho, n.º 12, Leiria, solicitando licença especial de ruído, 

para proceder à realização do XIII ACASO – Cinema/Música, a ter lugar na morada 
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supra citada, na noite de 7 para 8 de Novembro, do corrente ano, entre as 22 horas e as 

2h 30min da manhã seguinte, do qual consta o despacho deferimento da Senhora 

Presidente da Câmara, datado de 2008/10/30.  

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

despacho de 2008/10/30 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para a noite de 7 

para 8 de Novembro, do corrente ano, entre as 22 horas e as 2h 30min da manhã 

seguinte, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.14. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .865) 

DLB N.º 1462/08  | Presente o requerimento de LUÍS FILIPE DA SILVA SÁ, residente na 

Rua da Capela, n.º 7, Vale da Gunha, freguesia de Maceira, deste concelho, solicitando 

licença especial de ruído, para proceder à realização de Karaoke, no estabelecimento 

de café Retiro Ouriense, sito na morada supra citada, na noite de 8 para 9 de 

Novembro, do corrente ano, entre as 22 horas e as 2 horas, da manhã seguinte, do qual 

consta o despacho de deferimento da Senhora Presidente da Câmara, datado de 

2008/10/30.  

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

despacho de 2008/10/30 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para a noite de 8 

para 9 de Novembro, do corrente ano, entre as 22 horas e as 2 horas da manhã 

seguinte, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.15. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/23 .990) 

DLB N.º 1463/08  | Presente o requerimento de DESAFIOS URBANOS, LDA, com sede 

na Avenida D. João III, Shopping 2000, loja 17, freguesia e concelho de Leiria, 

solicitando licença especial de ruído, para proceder à realização de música ao vivo, na 

noite de 31 de Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, a ter lugar no Bar 

instalado no Edifício Sul do Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca 

em Leiria, no horário compreendido entre as 22h 30min e as 2 horas da manhã 

seguinte, do qual consta o despacho de deferimento da Senhora Presidente da Câmara, 

datado de 2008//10/30.  

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

despacho de 2008/10/30 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para a noite de 31 

de Outubro para 1 de Novembro do corrente ano, entre as 22h 30min e as 2 horas da 

manhã seguinte, mediante a emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.1.16. Mercado do Levante de Leiria. Transferência  de titularidade do lugar de 

terrado n.º 62 (ENT. 08/21 .545) 

DLB N.º 1464/08  | Presente o pedido de MANUEL PINTO DA COSTA, residente na Rua 

do Arraial, n.º 13, Andrinos, Pousos, deste concelho, titular do direito de ocupação do 

lugar n.º 62, do Mercado do Levante de Leiria, solicitando a transmissão desse direito a 

favor da sua esposa, Maria Celeste Ruiva da Silva, em virtude de se ter reformado. 

Verificando-se que o requerente tem todos os pagamentos em dia e que foram 

apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá o 

Município de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo 17.º 

do Regulamento Municipal de Actividades de Comércio a Retalho Exercido de Forma 

não Sedentária (Mercados de Levante) autorizar o pedido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal de Actividades de Comércio a Retalho Exercido de Forma não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou  por  unanimidade  autorizar a 

transmissão do direito de ocupação do lugar n.º 62 do Mercado de Levante de Leiria a 

favor de Maria Celeste Ruiva da Silva, mediante o pagamento da taxa devida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  Divisão da Acção Educativa Municipal 

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

5.1.1. Componente de Apoio à Família no 1.º CEB. Ve rão 2008 

DLB N.º 1465/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a seguinte 

proposta: 

«Considerando: 

— Os critérios aprovados em reunião de Câmara, de 8 de Setembro do corrente; 

— A necessidade de integrar todas as crianças, principalmente aquelas cujas 

famílias mais necessitam; 

— A importância da criação de mecanismos facilitadores para a frequência das 

crianças abrangidas pela Acção Social Escolar; 

— O aumento de crianças carenciadas afectos aos programas, cujas entidades 

gestoras são Associações de Pais e Juntas de Freguesia; 

Propõe-se, o reforço de verba conforme se indica: 

— Associações de Pais – €833,27; 

— Juntas de Freguesia – €708,56;» 
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Os valores implicados nesta despesa foram objecto das propostas de cabimento 

n.º 3877/08 e 3878/08, de 4 de Novembro. 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar os valores 

constantes da proposta apresentada.  

As verbas a transferir serão as resultantes da aplicação dos critérios aprovados 

em 8 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Programa Serviço de Refeições no 1.º CEB. Ac ordo de colaboração  

DLB N.º 1466/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de Refeições nas Escolas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que, por força do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

as refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da 

competência das autarquias locais; 

Considerando o “Programa Serviço de Refeições – 1.º CEB”, existente no 

concelho desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de 

Outubro de 2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a 

custo igual ao praticado nos refeitórios escolares dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Outubro de 2005; 

Considerando o Despacho n.º 20952/2008, publicado a 11 de Agosto, que 

regulamenta o programa referido; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora em matéria de educação, do 

trabalho que vem sendo realizado com os parceiros locais. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de ________ de 2008, como primeiro outorgante, a 

(Entidade Parceira) _________________________________, com sede em 

_________________, contribuinte fiscal n.º ___________ representado pelo(a) seu/sua 

Presidente, ___________________, como segundo outorgante, e o Agrupamento de 

Escolas de ___________________, com sede em _________________, ____-______ 

Leiria, Freguesia de _________, contribuinte fiscal n.º ________________, 



1625 (41) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

representado pelo(a) seu/sua Presidente, ________________ como terceiro outorgante, 

é celebrado o presente acordo o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º 

Ciclo, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de _____________, Agrupamento de 

Escolas de _____________, num total aproximado de ____ alunos, no ano lectivo 

20__/20__. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a:  

a) proceder ao apetrechamento dos refeitórios, com vista ao bom funcionamento do 

serviço de refeições; 

b) garantir a monitorização do Programa de Refeições, em particular o funcionamento 

do serviço e o cumprimento das normas de segurança e higiene aplicáveis, no que diz 

respeito à confecção e transporte das refeições, através dos meios que considere 

adequados; 

c) transferir para _____________________, a título de comparticipação ou apoio, as 

verbas relativas ao referido Programa, após recepção e confirmação dos mapas de 

pedido de pagamento e respectivos documentos de despesa, de acordo com os valores 

aprovados em reunião de Câmara de 28 de Outubro de 2008 tendo em conta os 

seguintes parâmetros: 

— Valor unitário da Refeição 

— Transporte Refeição/Alunos 

— Matéria-prima não Alimentar 

— Recursos Humanos 

2 - O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelos restantes Outorgantes, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Terceira 

Obrigações da Entidade Gestora 

1. A __________________________ compromete-se a: 

a) assegurar a gestão do serviço de refeições aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico de _____________, Agrupamento de Escolas de 

_________________, garantindo os recursos materiais e humanos necessários, 

em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas; 
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b) assegurar que as refeições servidas cumprem todos os requisitos de qualidade, 

e que são utilizados equipamentos adequados na sua distribuição, de acordo 

com a legislação em vigor. 

c) garantir o cumprimento das normas emanadas pelo Ministério de Educação e 

demais entidades, no que se refere à gestão de refeitórios, elaboração de 

ementas e aplicação do sistema HACCP (higiene e segurança alimentar);  

d) enviar ao Município, até ao 10º dia do mês seguinte, os mapas de pedido de 

pagamento com indicação do número das refeições servidas, alunos 

beneficiários, alunos apoiados no âmbito da acção social escolar, número de 

dias lectivos, e documentos comprovativos de despesa; 

e) fornecer toda a informação complementar, quando solicitada pela Câmara 

Municipal de Leiria. 

2. A Entidade Gestora compromete-se ainda a solicitar parecer prévio à Câmara 

Municipal de Leiria, sempre que seja aconselhável qualquer alteração do funcionamento 

do Programa. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Agrupamento de Escolas 

1. O Agrupamento de Escolas _________________ compromete-se a: 

a) colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom 

funcionamento do programa; 

b) comunicar, mensalmente, ao Município o número de refeições servidas nos vários 

estabelecimentos de ensino; 

c) supervisionar a componente organizativa do serviço de refeições, nomeadamente 

no que diz respeito aos horários e divulgação das ementas disponibilizadas 

pelos organismos do Ministério da Educação; 

d) enviar parecer sobre o funcionamento do serviço de refeições até final do 1º 

período e sempre que se considere pertinente. 

Cláusula Quinta 

Duração do acordo 

O presente acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano lectivo e será válido 

por um ano, podendo ser revisto por consenso entre as partes. 

Cláusula Sexta 

Renovação do acordo 

1 - O acordo será automaticamente renovado, por igual período, se nenhuma das partes 

o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

2 - A rescisão do presente Acordo será comunicada aos Outorgantes por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Sétima 

Imposto do Selo 



1627 (43) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo.» 

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

na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o Acordo de Colaboração acima 

transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com as 

entidades parceiras envolvidas na gestão do Programa de Serviço de Refeições 1.º 

CEB. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Acordo de 

colaboração 

DLB N.º 1467/08 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, minuta do 

Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaços e acompanhamento de 

alunos para o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO  

Considerando o Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de 

Escolas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo de 

2008/2009;  

Considerando a necessidade de criação de condições favoráveis para o 

programa, nomeadamente espaços complementares para o desenvolvimento das 

actividades, adaptação de espaços, transporte dos alunos e respectivo 

acompanhamento; 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado 

com os parceiros locais, em matéria de educação, bem como o papel fundamental que 

as Juntas de Freguesia, as Associações de Pais, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e outras Associações desempenham ao nível da promoção de 

respostas diversificadas; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 
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Leiria, em sua reunião de _____ de ________ de 2008, como primeiro outorgante, a 

(Associação de Pais/Junta de Freguesia/Colectividade) ___________________, com 

sede em _________________, contribuinte fiscal n.º ___________ representado pelo 

(a) seu (sua) Presidente, ___________________, como segundo outorgante, e o 

(Agrupamento de Escolas) ___________________, com sede em _________________, 

contribuinte fiscal n.º ___________representado pelo (a) seu (sua) Presidente, 

___________________, como terceiro outorgante, é celebrado, o presente acordo, o 

qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo a criação de condições de funcionamento do 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho 

n.º 14460/2008, de 26 de Maio, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento de Escolas, conforme discriminado no Anexo 1.  

Cláusula Segunda 

Finalidade 

Este acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a:  

a) transferir para as entidades parceiras, as verbas discriminadas no Anexo 1, a 

definir anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom 

desenvolvimento do programa;  

b) analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo 

de despesas, decorrentes da necessidade de manutenção ou nova intervenção 

nas instalações, assim como outros encargos indispensáveis ao bom 

funcionamento das actividades. 

Cláusula Quarta 

Obrigações das Entidades Parceiras 

As entidades signatárias comprometem-se a colaborar com o Município de Leiria e com 

os restantes parceiros, no sentido de serem criadas as condições para o 

desenvolvimento do programa, de acordo com as competências definidas no Anexo 1. 
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Cláusula Quinta 

Acompanhamento do Programa 

A coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do programa, nos espaços 

onde ele decorre, competem ao Agrupamento de Escolas, em estreita colaboração com 

o Município e com as restantes entidades parceiras. 

Cláusula Sexta 

Duração do acordo 

O acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano lectivo e será válido até ao 

final das actividades lectivas, podendo ser revisto anualmente por consenso entre as 

partes e em função das necessidades de implementação do programa. 

Cláusula Sétima 

Renovação do Acordo 

O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma 

das partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Mun icípio 2008/2009 

Escolas Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação 
anual 08/09 

Junta de Freguesia 
de Marrazes 

Acompanhamento e 
Expediente 

€2.610,00 EB1 
Pinheiros 

 
Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Transporte alunos 
EB 1 Pinheiros – 
Salão paroquial 

€5.190,00 

EB1 
Marinheiros 

 
Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento e 
vigilância de alunos no 
transporte 

€4.860,00 

EB 1 Quinta 
do Alçada 

 
Ass. Pais Quinta do 
Alçada 

Espaços, Adaptação 
de espaços, 
acompanhamento de 
alunos e 
Expediente 

€10.736,02 

EB 1 
Sismaria da 
Gândara 

Ass. Pais Sismaria 
da Gândara 

Espaços, 
acompanhamento de 
alunos e Expediente 

€24.305,00 

EB 1 
Gândara dos 
Olivais 

Ass. Pais Gândara 
dos Olivais 

Acompanhamento e 
Expediente 

€4.455,00 

EB 1 
Marrazes 

Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Espaços, 
acompanhamento de 
alunos e Expediente 

€7.240,00 

EB 1 
Regueira de 
Pontes 

Marrazes 
 
 

 
Agrupamento 
Marrazes 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€3.114,00 
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EB 1 
Coucinheira 

EB 1 Casal 
Novo 

Ass. Pais Capuchos Acompanhamento de 
alunos 

€2.610,00 

Orfeão de Leiria Espaços 
Expediente 

€1.800,00 

EB 1 
Capuchos 

 
 
 
D. Dinis 

Académico de Leiria Transporte 3.892,50 

EB 1 Branca  
D. Dinis 

Ass. Pais Escola 
Branca 

Espaço,  
€8.482,10 
 

EB 1 
Andrinos 

EB 1 Campo 
Amarelo 

EB 1 Paulo VI 

EB 1 Touria 

 
Correia 
Mateus 

 
Agrupamento 
Correia Mateus 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€4.152,00 

EB 1 Quintas 
do Sirol 

EB 1 Souto 
de Cima 

EB 1 Souto 
de Baixo 

 
 
Caranguejeira 

 
Agrupamento 
Caranguejeira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.595,00 

EB 1 
Alcaidaria 

EB 1 Casal 
da Quinta 

EB 1 
Figueiras 
Centro 

EB 1 
Figueiras 
Nova 

Junta de Freguesia 
de Milagres 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€4.152,00 

EB 1 
Barracão 

EB 1 
Raposeira 

 
 
 
 
 
Colmeias 

Junta de Freguesia 
de Colmeias 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.076,00 

EB 1 Vale do 
Horto 

Junta Freguesia 
Azóia 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€1.038,00 

EB 1 Andreus 

EB 1 Marvila 

 
 
José Saraiva 

Junta de Freguesia 
de Barreira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.076,00 

EB 1 Arnal 

EB 1 Porto 
Carro 

 
Maceira 

 
Agrupamento 
Maceira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.076,00 

EB 1 
Ervedeira 

EB 1 
Pedrogão 

Junta de Freguesia 
Coimbrão 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.076,00 

EB 1 
Lavegadas 

 
 
 
 
 
 
Rainha Santa 

Junta de Freguesia 
Monte Redondo 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

€2.076,00 
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EB 1 
Sismaria 

sem AAE 

EB 1 Várzeas Junta de Freguesia 
Souto Carpalhosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€1.038,00 

EB 1 Lameira Junta de Freguesia 
de Ortigosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€1.038,00 

EB 1 Moinhos 
Carvide 

EB 1 Outeiro 
da Fonte 

Junta de Freguesia 
de Carvide 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€2.076,00 

EB 1 Serra 
do Porto de 
Urso 

Isabel 

Junta de Freguesia 
de Monte Real 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 
sem AAE 

€1.038,00 

 

 
Classificação Económica 

Valor a 
cabimentar 
2008 

Proposta de 
cabimento n.º 

 
11/040701 

Agrupamentos e 
Associações de Pais  

€36.634,50 3880/08, 
 de 4 Novembro 

11/0450109 Juntas de Freguesia €10.348,00 3881/08, 
 de4 de Novembro 

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

nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e 

autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com as entidades parceiras 

envolvidas. 

Mais deliberou  que, após a assinatura dos respectivos acordos, as verbas 

sejam transferidas conforme se indica: 

Entidades Dez. 08 Mar. 09 Maio. 09 Total 

Agrupamento Correia Mateus 1.768€ 1.384€ 1.000€ 4.152€ 

Agrupamento Caranguejeira 900€ 847,50€ 847,50€ 2.595€ 

Agrupamento Maceira 700€ 688€ 688€ 2.076€ 

Agrupamento Marrazes 1.114€ 1.000€ 1.000€ 3.114€ 

Junta de Freguesia de Milagres 2.000€ 1.076€ 1.076€ 4.152€ 

Junta de Freguesia de Colmeias 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta Freguesia Azóia 537€ 501€ -------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Barreira 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Coimbrão 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Monte 

Redondo 

1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Souto 

Carpalhosa 

537€ 501€ ------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Ortigosa 537€ 501€ ------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Carvide 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 
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Junta de Freguesia de Monte 

Real 

537€ 501€ -------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Marrazes 1.200€ 705€ 705€ 2.610€ 

Sport Club Leiria e Marrazes 9.000€ 4.145€ 4.145€ 17.290€ 

Ass. Pais Quinta do Alçada 5.000€ 2.868,01€ 2.868,01€ 10.736,02€ 

Ass. Pais Sismaria da Gândara 10.000€ 7.902,50€ 6.402,50€ 24.305€ 

Ass. Pais Gândara dos Olivais 1.885€ 1.285€ 1.285€ 4.455€ 

Ass. Pais Capuchos 870€ 870€ 870€ 2.610€ 

Orfeão de Leiria 600€ 600€ 600€ 1.800€ 

Académico de Leiria 1.297,50 1.297,50 1.297,50 3.892,50€ 

Ass. Pais Escola Branca 3.500€ 2.491,05€ 2.491,05€ 8.482,10€ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Escola 1.º CEB de Barracão. Patrocínio 

DLB N.º 1468/08 |  Presente o email da Associação de Pais da Escola do 1.º CEB de 

Barracão (INT. 08/7791), solicitando recibos ao abrigo da Lei do Mecenato para 

empresas que patrocinaram e executaram algumas obras de beneficiação, de acordo 

com as seguintes especificações: 

— A firma TCC- Técnico e Componentes de Construção, Lda, contribuinte 503 351 

954, ofereceu à Escola EB1 de Barracão, freguesia do Colmeias, material para 

execução de tecto, correspondendo a um patrocínio, no valor de €100,00; 

— A firma Transportes Mota Pereira, contribuinte 500 548 862, ofereceu à Escola 

EB1 de Barracão, freguesia do Colmeias, 100m quadrados de mosaico e 

sanitários, correspondendo a um patrocínio, no valor de €3.000,00; 

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

apoio/patrocínio concedido pelas firmas TCC – Técnico e Componentes de Construção, 

Lda. e Transportes Mota Pereira, mandando emitir os respectivos recibos, nos termos e 

para os efeitos do disposto na Lei do Mecenato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção Social 

e Família 

5.2.1. Programa Novas Primaveras para o ano lectivo  2008/2009 

DLB N.º 1469/08  | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, proposta 

apresentada pela Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), com a ENTFE 

2008/7696, sobre o Programa Novas Primaveras para o ano lectivo 2008/2009, 

programa este que tem vindo a ser desenvolvido junto dos idosos do concelho de Leiria, 

numa parceria entre o Município de Leiria e a dita Sociedade Artística Musical 

Pousense, as Instituições de Solidariedade Social e as Juntas de Freguesia desde 

2004.  
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«Introdução:  

O Projecto Novas Primaveras teve início no ano lectivo de 2004/2005. Ao longo dos 

últimos 4 anos foram realizadas mais de 800 sessões em 20 instituições com idosos de 

todo o Concelho. Foram realizadas quatro grandes audições no novo Estádio Municipal 

em que várias centenas de idosos tocaram, cantaram, dançaram e representaram o que 

ensaiaram ao longo do ano. 

Dado o enorme sucesso do mesmo, pelos resultados que apresentou, mas acima de 

tudo pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na terceira idade, 

a SAMP entendeu por bem investir e desenvolver o presente programa para o próximo 

ano lectivo 2008-2009.  

Designação:  

Novas Primaveras : Música, Dança e Teatro para a 3.ª Idade. Um programa de artes 

performativas para o Concelho de Leiria.  

Descrição:  

Mais que ver e ouvir, os idosos em Novas Primaveras  terão a possibilidade de praticar 

Artes.Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se 

ainda com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura. Procurando 

responder a esta necessidade, o presente programa oferece-lhes a oportunidade de 

participar activamente em projectos nas áreas da Música, Dança e Teatro.  

Instituição - Freguesia O N D J F M A M    J 

Centro Social da Bajouca + + + + + + + + + 

Centro Social N. S. Piedade Monte 

Redondo 

+ + + + + + + + + 

Lar de São Francisco – Leiria  + + + + + + + + + 

CASBI - Bidoeira + + + + + + + + + 

Centro de Dia da Cruz d’Areia   + + + + + + + + + 

Lar da Misericórdia – Leria  + + + + + + + + + 

Associação Lar Emanuel Marrazes + + + + + + + + + 

Centro Social Paroquial dos Pousos + + + + + + + + + 

Lar da Caranguejeira + + + + + + + + + 

SAMVIPAZ - Ortigosa  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

AMBESSE – Associação de Melhoramento 

e Bem Estar Social   

de St. Eufémia  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

ADASCO - Coimbrão  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ADESBA - Barreira  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

CENSOCAR – Centro Social da Carreira  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  Total   14 x 9 = 126 sessões  
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Uma equipa constituída por dois profissionais das artes de palco vão visitar 

regularmente as freguesias do Concelho de Leiria, e intervir com um programa e 

materiais pedagógicos inovadores, estimulando a criatividade e as práticas expressivas 

individuais e de grupo. Os encontros poderão ocorrer em salas da junta de freguesia, 

Lares ou Centros de dia propostos pelas respectivas juntas.  

O programa decorre entre Outubro e Junho, e oferece uma Nova Primavera  por mês a 

cada instituição, com um tempo de duração que este ano lectivo passa a distinguir os 

lares dos centros de dia ou convívio. Assim, para melhor desenvolver as intervenções 

junto dos acamados, os lares terão sessões de 1hora e 30 minutos e os centros de dia 

de 1 hora. A SAMP levará a cada instituição/freguesia todo o material necessário a 

cada sessão.   

Direcção Pedagógica:  

Escola de Artes SAMP – Paulo Lameiro  

Local:   

Freguesias do Concelho.  

Calendário:  

Outubro a Julho. Espectáculo Final do dia 3 de Julho, sexta-feira, às 18h30 em local a 

designar  

Orçamento:  

Descrição Valor Observações 

Professora Oxana khurdenko 

Professor Sérgio Ventura 

Professora Lara Matos 

Professora Vera Marques 

 14 instituições x 9 sessões x  2 
professores 

 7.560,00€  

Transportes 1.323,00 eur 252 dias a uma média de 15 Km por 
dia, e 0.35 euros ao Km. 

Seguros pessoal SAMP 39.44 eur.  

Horas de preparação com 
professores 

1800,00€ 4 x 30 x 15.00€ 

Horas de Coordenação SAMP 2500.00 eur.  

Total 13.222,44€ Como nas edições anteriores, o 
orçamento deverá ser suportado por 
todos os agentes envolvidos, 
assumindo a CML 50% (6.611,22€)  
as juntas de freguesia com as 
instituições os restantes 50%, 
dividindo ou não entre si esta 
percentagem.   

Valor por Lar 300.51€ 5 

Valor por Centro de Dia 200,34€  9 

Propôs a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de uma 

comparticipação financeira à SAMP no valor total de €11.489,62 (onze mil quatrocentos 

e oitenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), dos quais €6.611,22 (seis mil 

seiscentos e onze euros e vinte e dois cêntimos) correspondem a 50% do valor do 

orçamento relativo à realização das sessões mensais nas 14 IPSS participantes, no 
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Programa 2008/2009, e €4.878,40 à totalidade do valor do orçamento relativo ao 

espectáculo final. 

Fundamentou-se tal proposta no facto de considerar a Divisão de Acção Social e 

Família de interesse municipal de natureza social, na promoção da qualidade de vida 

dos idosos residentes no concelho, nomeadamente daqueles que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade, como é o caso dos beneficiários directos do 

programa, bem como o interesse na divulgação desse trabalho realizado ao longo do 

ano, que será feita, através do espectáculo final a realizar no dia 3 de Julho de 2009. 

Propôs também a Divisão de Acção Social e Família que a comparticipação se 

efectuasse mediante o pagamento de cinco prestações, devendo a primeira ser paga 

em Novembro de 2008 e as restantes em Janeiro, Março, Maio e Junho de 2009, sendo 

a primeira no valor de €2.289,62, (dois mil duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e 

dois cêntimos) as restantes no valor de €2.300,00 (dois e trezentos euros).  

O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2008, rubrica 2008 A 108, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 3910/08, 6 de Novembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal, 

de natureza social, na promoção da qualidade de vida dos idosos residentes no 

concelho, nomeadamente daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade, como é o caso dos beneficiários directos do programa, além do 

interesse municipal na divulgação do trabalho realizado ao longo do ano, no uso da 

competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a atribuição de uma 

comparticipação financeira à Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), no valor 

total de €11.489,62, dos quais €6.611,22, correspondem a 50% do valor do orçamento 

relativo à realização das sessões mensais nas 14 IPSS participantes no Programa 

2008/2009, e à totalidade do valor do orçamento relativo ao espectáculo final, devendo 

o respectivo pagamento ser feito em cinco prestações (a primeira em Novembro de 

2008 e as restantes em Janeiro, Março, Maio e Junho de 2009, sendo a de Novembro 

de 2008 no valor de €2.289,62 e as restantes no valor de €2.300,00, cada uma.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

5.2.2. Protocolo de Cooperação entre a Comissão par a a Cidadania e Igualdade de 

Género e o Município de Leiria 

DLB N.º 1470/08  | Presente pela Divisão de Acção Social e Família proposta de 

Protocolo de Cooperação apresentada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género que abaixo se transcreve: 
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«Considerando que nos termos do disposto no artigo 9.º da Constituição da 

República Portuguesa, constitui uma das tarefas fundamentais do Estado Português 

promover a igualdade de género; 

Considerando que a realização de uma efectiva igualdade de género é uma 

dimensão fundamental da protecção e promoção dos direitos da pessoa humana e 

constitui um forte indicador da qualidade da democracia; 

Considerando que a implementação da estratégia de integração da perspectiva 

de género nas políticas e acções promovidas pelas autarquias, não só contribuirá para 

promover uma igualdade de género efectiva e responder melhor às necessidades e 

aspirações das diferentes categorias de cidadãos e cidadãs, mas também terá como 

consequência uma melhor utilização dos recursos humanos e financeiros, uma melhor 

qualidade da tomada de decisão e um melhor funcionamento da democracia; 

Considerando que a eliminação dos estereótipos de género e a alteração dos 

modelos sociais e comportamentais deles decorrentes constituem uma preocupação 

constante das orientações e resoluções do Conselho da Europa e da União Europeia; 

Considerando que é atribuição das autarquias locais o que diga respeito aos 

interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, designadamente 

nas áreas de intervenção previstas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Considerando que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 

tem por missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e 

de promoção e defesa da igualdade de género, nos termos do n. º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 164/2007, de 3 de Maio, e que nos termos do n.º 2 do mesmo artigo a 

CIG deve promover a educação para a cidadania e a realização de acções tendentes 

à tomada de consciência cívica relativamente à identificação das situações de 

discriminação e das formas de erradicação das mesmas, bem como promover acções 

que facilitem uma participação paritária na vida económica, social, política e familiar, 

e que nos termos do mesmo dispositivo legal incumbe ainda à CIG prestar 

assistência técnica a iniciativas na área da cidadania e igualdade de género 

promovidas por outras entidades. 

Considerando serem as autarquias locais e a Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género entidades responsáveis, entre outras entidades, pela prestação 

directa de informação profissional, nos termos do Decreto-Lei n.º 59/92, de 13 de Abril, 

e que a política da Igualdade de Género constitui um meio para alcançar a 

revalorização profissional; 

Considerando ainda que as autarquias locais, pela sua proximidade com as 

populações, se configuram como impulsionadoras e agentes de desenvolvimento e se 

apresentam, por isso, como instrumentos privilegiados de concretização de acções e 

medidas que tenham como objectivo a promoção da política de Igualdade de Género e 
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a participação e representação equilibrada dos dois sexos na vida cívica, social, política 

e laboral; 

Entre: 

Entre o MUNICIPIO DE LEIRIA, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da 

República, na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes conferidos pela 

deliberação camarária de ______ de ________ de _____, e a COMISSÃO PARA A 

CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO, pessoa colectiva nº 600024784, com 

sede na Avenida da República, n.º 32, 1.º Andar, em Lisboa, representada neste acto 

pela sua Presidente, Elza Maria Henriques Deus Pais, com poderes para o acto de 

acordo com o artigo 7.º n.º 1 alínea m) da Lei n. º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 

alterações da Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, adiante designada por CIG; é 

celebrado o presente protocolo, que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo a adopção de medidas autárquicas que visem a 

Igualdade de Género e a participação e representação equilibrada dos dois sexos na 

vida cívica, social e política. 

Cláusula Segunda 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

definição, execução e avaliação de acções que integrem a perspectiva de género nas 

políticas da autarquia, sob o apoio técnico da CIG. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

1. No âmbito do presente protocolo e no desenvolvimento integrado de uma 

perspectiva de género nas políticas da autarquia, como forma de promover uma 

efectiva igualdade entre mulheres e homens, o Município de Leiria, compromete-se a: 

1.1. Adoptar um Plano Municipal para a Igualdade entre mulheres e homens que 

integre a perspectiva de género enquanto estratégia no quadro da definição, 

execução e avaliação das políticas e acções desenvolvidas pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

1.2. Nomear, pelo menos, um/a Conselheiro/a Municipal para a Igualdade que 

assegure a consultoria na definição de medidas com vista à integração de uma 

perspectiva de género nas decisões e acções a implementar pela autarquia, 

bem como a dinamização, concretização, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de políticas e acções concertadas nesta matéria;  

1.3. Criar ou reforçar uma estrutura e/ou mecanismo de suporte à promoção da 

cidadania e da igualdade de género na autarquia, dotando-a dos recursos 
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necessários à execução das acções destinadas à implementação destas 

medidas; 

1.4. Sensibilizar os/as seus/suas funcionários/as e agentes para a incidência que os 

seus procedimentos e práticas têm sobre as mulheres e os homens a que as 

mesmas são destinadas, com vista a encorajar e fomentar a mudança; 

1.5. Facilitar e/ou promover formação inicial e contínua dirigida aos/às seus/suas 

funcionários/as e agentes de forma a capacitá-los/as para a promoção activa da 

cidadania e da igualdade de género; 

1.6. Avaliar as políticas por si implementadas à luz do seu impacto sobre cada sexo; 

1.7. Promover a representação equilibrada dos dois sexos na designação para 

cargos e funções autárquicas; 

1.8. Promover o esclarecimento e sensibilização das populações e das entidades 

locais sobre a Igualdade de Género, nomeadamente através da integração da 

perspectiva de género nas actividades das redes de actores locais já existentes, 

com particular destaque para as redes sociais, os meios de comunicação social 

locais e os serviços de atendimento ao público; 

1.9. Promover e difundir informação relativa à existência de programas e incentivos à 

formação profissional, emprego e actividades económicas e de 

desenvolvimento, com maior aplicabilidade no concelho; 

2. O Município de Leiria obriga-se ainda a: 

2.1 Garantir às mulheres condições de acesso às acções co-financiadas pelos Fundos 

Estruturais; 

2.2 Garantir a prestação de informação e o encaminhamento de vítimas de violência na 

família. 

2.3 Garantir que os documentos utilizados pela autarquia, quer internamente, quer 

na sua relação com os/as munícipes e entidades locais, contenham textos e 

imagens que veiculem uma representação equilibrada dos dois sexos; 

2.4 Facilitar e promover a conciliação da vida profissional e privada de mulheres e 

homens que residam e/ou trabalhem no município;  

2.5 Manter contactos regulares e permanentes com a Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género sobre as actividades desenvolvidas nas áreas referidas nas 

alíneas anteriores. 

Cláusula Quarta 

Obrigações da Comissão para a Cidadania e Igualdade  de Género 

No âmbito do presente protocolo, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género compromete-se a: 

1. Formar os/as funcionário/as a designar pelo Município de Leiria, nomeadamente 

Conselheiros/as para a Igualdade e outros/as que venham a ser encarregados/as, 
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pela autarquia, da promoção da Cidadania e da Igualdade, ou dos serviços de 

atendimento ao público; 

2. Prestar consultoria à execução, pelo Município de Leiria, das medidas previstas em 

1.1, 1.3, 1.6, e 1.8 e 2.2 e 2.4, contempladas neste Protocolo; 

3. Fornecer material informativo e formativo de apoio ao cumprimento deste 

Protocolo (publicações, vídeos, exposições, etc.); 

4. Apoiar a prestação de informação técnica, pela autarquia, na área da Cidadania e 

da Igualdade de Género e da Violência Doméstica; 

5. Promover, junto do Município de Leiria, a divulgação de experiências neste domínio, 

desenvolvidas por outras autarquias e organizações ao nível nacional e 

Comunitário. 

Cláusula quinta 

Alterações ao protocolo 

As alterações ao presente protocolo só poderão ser feitas, por acordo mútuo das 

partes e mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula sexta 

Duração 

O presente acordo vigorará pelo prazo de um ano, a contar da data da sua entrada em 

vigor. 

Cláusula sétima 

Renovação e Denúncia 

1. O presente protocolo poderá ser renovado automaticamente por períodos sucessivos 

de um ano, desde que obtido o mútuo acordo dos outorgantes. 

2. Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, com a 

antecedência mínima de sessenta dias, mediante carta registada com aviso de 

recepção. 

3. A denúncia exercida nos termos do número anterior, não extingue os efeitos do 

presente protocolo se estiver em curso qualquer acção, iniciativa ou actividade 

promovida no âmbito do mesmo. 

Cláusula oitava  

Dúvidas e Omissões 

Quaisquer dúvidas e omissões que possam surgir no âmbito de aplicação do presente 

protocolo, deverão ser resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes.  

Cláusula nona 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo está 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. 
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Este protocolo é feito em duplicado, composto por _____________páginas, e 

devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas.» 

*** 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos residentes no concelho, nomeadamente daqueles que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade social com são caso disso os beneficiários directos do 

presente Acordo deliberou por unanimidade concordar com a proposta de Protocolo a 

celebrar entre o Município de Leiria e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género. 

Mais deliberou , conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para assinar 

o Protocolo nos termos aprovados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

5.2.3. Acordo «Projecto Mobilidade e Vida» 

DLB N.º 1471/08  | Presente pela Divisão de Acção Social e Família proposta de Acordo 

de parceria que abaixo se transcreve, relativo à promoção, execução e avaliação das 

«Classes de Mobilidade», actividade onde serão intervenientes, além do município de 

Leiria, o Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, o Centro Social Batista de Leiria, a 

Ordem Terceira de S. Francisco, o Lar Social do Arrabal, a Associação de 

Desenvolvimento Social da Loureira, e a Associação de Desenvolvimento e Bem-estar 

da Barreira. 

Fundamenta esta proposta no facto de as «Classes de Mobilidade» constituírem 

uma actividade inserida no Plano de Acção de 2008, do Conselho Local de Acção 

Social de Leiria, da Rede Social, baseada na identificação de necessidades pelo grupo 

de trabalho “Idosos”, nomeadamente, a falta de actividades que promovam a autonomia 

dos idosos. Acrescenta a Divisão de Acção Social e Família que, a promoção das 

“Classes de Mobilidade” nas Instituições mencionadas, decorre do interesse 

apresentado pelas mesmas, através de questionário lançado às Instituições Privadas de 

Solidariedade Social do concelho, no âmbito da necessidade identificada pelo grupo de 

trabalho “Idosos”, conjugado com a ausência de recursos técnicos por parte das IPSS 

no que se refere a actividades que promovam a autonomia dos idosos, e de entre 

essas, aquelas que indicaram maior numero de idosos com autonomia para as 

actividades da vida diária. 

 “Acordo 

“Classes de Mobilidade”  
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Entre o Município de Leiria pessoa colectiva n.º 505181266, representado pela sua 

presidente, Dra Isabel Damasceno Campos, o Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, 

pessoa colectiva n.º 503122165, com sede na Rua General Norton de Matos, Leiria, 

representado pela sua Directora Dra. Ana Leocadia Santos Paiva; o Centro Social 

Batista de Leiria, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa colectiva n.º 

504868853, com sede na Avenida Combatentes da Grande Guerra n.º 25, Leiria, 

representada pelo seu Presidente Sr. António Joaquim Ramos Gonçalves; a Ordem 

Terceira de S. Francisco, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa colectiva 

n.º 501594469 com sede na Rua Carolina Ferreira Ribeiro n.º 1, Leiria; o Lar Social do 

Arrabal, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa colectiva n.º 501242600, 

com sede na Rua D. Dinis nº 25, Arrabal, representada pelo seu Presidente Sr. Alfredo 

Brites; a Associação de Desenvolvimento Social da Loureira, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, pessoa colectiva n.º 504156560, com sede no Largo da 

Associação, Loureira, Santa Catarina da Serra, representada pelo seu Presidente Sr. 

Jorge António dos Santos Gameiro; e, a Associação de Desenvolvimento e Bem-estar 

da Barreira, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa colectiva n.º 

504202340, com sede na Rua Santíssimo Salvador n.º 450, Barreira, representada pelo 

seu Presidente Sr. José Jesus Ricardo, é celebrado o presente Acordo, o qual se regerá 

pelas clausulas seguintes:  

Cláusula 1.ª 

Objecto  

O presente Acordo tem por objecto definir as condições para a inclusão progressiva da 

mobilidade através da aquisição e/ou manutenção das competências físicas dos idosos, 

com vista à melhoria da sua autonomia funcional e interactividade, decorrente das 

necessidades identificadas pelo Conselho Local de Acção Social de Leiria, através do 

seu grupo de trabalho subordinado ao tema “Idosos”.  

Cláusula 2.ª 

Âmbito  

Com o presente Acordo, pretende-se abranger os idosos com autonomia para as 

actividades da vida diária do Centro Social Batista de Leiria, da Ordem Terceira de S. 

Francisco, do Lar Social do Arrabal, da Associação de Desenvolvimento Social da 

Loureira, da Associação de Desenvolvimento e Bem-estar da Barreira, e, os idosos da 

comunidade, residentes na freguesia de Leiria. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações Gerais 

As entidades subscritoras do presente Acordo obrigam-se a prosseguir e articular as 

actividades das “Classes de Mobilidade” programadas conjuntamente: 

a) Colaborando entre si, bem como, com outras entidades ou serviços, tendo em vista o 

desenvolvimento regular da “Classes de Mobilidade”; 
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b) Prestando informações de interesse mútuo, rentabilizando os recursos humanos a 

afectar às “Classes de Mobilidade”, melhorando os cuidados e apoio social prestados 

aos idosos. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do Município de Leiria 

Constituem obrigações do Município de Leiria: 

a) Promover a participação articulada das entidades intervenientes nas “Classes de 

Mobilidade”; 

b) Participar na coordenação geral da programação, execução e avaliação das “Classes 

de Mobilidade” conjuntamente com o Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques; 

c) Comparticipar os encargos financeiros com a afectação de um (a) técnico (a) a tempo 

inteiro; 

d) Ceder instalações municipais para realização das “Classes de Mobilidade” dirigidas 

aos idosos da comunidade, residentes na freguesia de Leiria. 

Cláusula 5.ª 

  Obrigações do Centro de Saúde Dr. Gorjão Henrique s 

Constituem obrigações do Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques:                          

a) Participar na coordenação geral da programação, execução e avaliação das “Classes 

de Mobilidade” conjuntamente com o Município de Leiria; 

b) Coordenar e acompanhar a execução técnica das “Classes de Mobilidade”, 

enquadrando e supervisionando o (a) técnico (a) a afectar, em estreita articulação com 

os médicos de família e demais profissionais da saúde ao serviço do Centro de Saúde; 

c) Encaminhar os idosos da comunidade, residentes na freguesia de Leiria, para as 

“Classes de Mobilidade” a desenvolver em instalações municipais. 

Cláusula 6.ª 

Obrigações do Centro Social Batista de Leiria 

Constituem obrigações do Centro Social Batista de Leiria: 

a) Assegurar a afectação de um (a) técnico (a) para o desenvolvimento das “Classes de 

Mobilidade” no âmbito estabelecido na cláusula 2.ª do presente Acordo; 

b) Garantir a disponibilização do equipamento e material necessários à execução das 

“Classes de Mobilidade” nas suas instalações; 

c) Participar na avaliação da execução das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 7.ª 

Obrigações da Ordem Terceira de S. Francisco 

Constituem obrigações da Ordem Terceira de S. Francisco: 

a) Garantir a disponibilização do equipamento e material necessários à execução das 

“Classes de Mobilidade” nas suas instalações; 

b) Comparticipar as deslocações do (a) técnico (a) necessárias à execução das 

“Classes de Mobilidade” na sua Instituição; 
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c) Participar na avaliação da execução das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 8.ª 

Obrigações do Lar Social do Arrabal 

Constituem obrigações do Lar Social do Arrabal: 

a) Garantir a disponibilização do equipamento e material necessários à execução das 

“Classes de Mobilidade” nas suas instalações; 

b) Comparticipar as deslocações do (a) técnico (a) necessárias à execução das 

“Classes de Mobilidade” na sua Instituição; 

c) Participar na avaliação da execução das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 9.ª 

Obrigações da Associação de Desenvolvimento Social da Loureira  

Constituem obrigações da Associação de Desenvolvimento Social da Loureira: 

a) Garantir a disponibilização do equipamento e material necessários à execução das 

“Classes de Mobilidade” nas suas instalações; 

b) Comparticipar as deslocações do (a) técnico (a) necessárias à execução das 

“Classes de Mobilidade” na sua Instituição; 

c) Participar na avaliação da execução das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 10.ª 

Obrigações da Associação de Desenvolvimento e Bem-e star da Barreira 

Constituem obrigações da Associação de Desenvolvimento e Bem-estar da Barreira: 

a) Garantir a disponibilização do equipamento e material necessários à execução das 

“Classes de Mobilidade” nas suas instalações; 

b) Comparticipar as deslocações do (a) técnico (a) necessárias à execução das 

“Classes de Mobilidade” na sua Instituição; 

c) Participar na avaliação da execução das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 11.ª 

Cessação 

O Presente protocolo pode cessar por: 

a) Mútuo acordo entre todos os intervenientes; 

b) Quando se verifique a impossibilidade de execução das “Classes de Mobilidade” por 

motivos técnicos, financeiros, ou outros invocados pelos intervenientes; 

c) Desinteresse apresentado por qualquer um dos intervenientes em prosseguir a sua 

participação na promoção das “Classes de Mobilidade”. 

Cláusula 12.ª 

Vigência 

O presente Acordo produz efeitos a partir da data da sua assinatura por todos os 

intervenientes. 

Cláusula 13.ª 

Imposto do Selo 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria,___ de________________ de 2008» 

*** 

A Câmara, depois de analisar o assunto, abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos residentes no concelho, nomeadamente daqueles que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade social com são caso disso os beneficiários directos do 

presente Acordo deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta de Acordo de 

parceria a celebrar entre o Município de Leiria, o Centro de Saúde Dr. Gorjão 

Henriques, o Centro Social Batista de Leiria, a Ordem Terceira de S. Francisco, o Lar 

Social do Arrabal, a Associação de Desenvolvimento Social da Loureira, e a Associação 

de Desenvolvimento e Bem-estar da Barreira. 

Mais deliberou  conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para assinar 

o Acordo de parceria nos termos aprovados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.4. Atribuição de apoios financeiros no âmbito d a Acção Social 

DLB N.º 1472/08 | Presente a seguinte tabela para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Propost
a n.º 

ACAPO – 
Delegação Local de 
Leiria 
(Entfe. 6479/2008)  

Apoio para realização de 
evento de comemoração 
do Dia da Bengala 
Branca, em Leiria. 

€250,00 2008-A-110 3885/08, 
de 4 de 

Novembr
o 

SPEM - – Sociedade 
Portuguesa de 
Esclerose Múltipla 
(Ent. 19744/2008) 

Apoio para renda de 
instalações (Outubro de 
2008 a Setembro de 
2009). 

€3.000,00 
(€750,00 em 2008 e 
€2.250,00 em 2009) 

2008-A-110 3887/08, 
de 4 de 

Novembr
o 

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

das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades 

constantes no respectivo mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.5. Rectificação de apoio atribuído no âmbito da  Acção Social à ASSISTE 

DLB N.º 1473/08 | Presente a rectificação do quadro constante da deliberação n.º 

1134/06, de 31 de Agosto, na qual a Câmara deliberou por unanimidade atribuir os 

subsídios às entidades constantes no quadro referido. 
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Assim, onde se lê : «apoio para arruamento de acesso ao Centro de Convívio e 

Dia» deverá ler-se : «apoio para pavimentação envolvente ao edifício do Centro de 

Convívio e Dia». 

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

rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Departamento  de Cul tura ,  Desporto e  Juventude  

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Cultura 

6.1.1. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re ferentes ao mês de Setembro 

de 2008 

DLB N.º 1474/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Setembro de 2008, totalizando o valor de 

€6.112.40. 

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

3902/08, de 6 de Novembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €6.112.40, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Setembro de 2008, que totalizaram o valor de €6.112.40. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re ferentes ao mês de Outubro de 

2008 

DLB N.º 1475/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Outubro de 2008, totalizando o valor de 

€4.216.00. 

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

3902/08, de 6 de Novembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.216.00, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Outubro de 2008, que totalizaram o valor de €4.216.00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.3. Apoios às filarmónicas. Aditamento à deliber ação n.º 828/08 

DLB N.º 1476/08  | Tendo sido presente em reunião de Câmara de 2008/06/24 o 

conjunto de apoios às Filarmónicas do Concelho, referentes à atribuição da 1.ª 

prestação de 2008 e, considerando que alguns destes grupos estão inseridos em 

Associações culturais diversas, para efeitos de emissão dos respectivos pagamentos, 

tornou-se necessário referir as entidades constituídas legalmente para as quais serão 

transferidas as respectivas verbas, conforme quadro infra: 

Grupo Pagamento a: 

Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa 
Margarida do Arrabal 

Sociedade Artística Musical 20 de Julho de 
Santa Margarida do Arrabal 

Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos do 
Soutocico 

Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos do 
Soutocico 

Associação Filarmónica Bidoeirense Associação Filarmónica Bidoeirense 

Sociedade Filarmónica de São Cristóvão Sociedade Filarmónica de São Cristóvão 

Sociedade Artística e Musical Cortesense Sociedade Artística e Musical Cortesense 

Sociedade Filarmónica Maceirense do Concelho 
de Leiria 

Sociedade Filarmónica Maceirense do 
Concelho de Leiria 

Filarmónica de São Tiago de Marrazes Filarmónica de São Tiago de Marrazes 

Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da 
Piedade 

Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da 
Piedade 

Sociedade Artística Musical dos Pousos Sociedade Artística Musical dos Pousos 

Sociedade Filarmónica do Sagrado Coração de 
Jesus e Maria 

Sociedade Filarmónica do Sagrado Coração de 
Jesus e Maria 

SAMB - Sociedade Artística e Musical da Bajouca SAMB - Sociedade Artística e Musical da 
Bajouca 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo ao facto dos apoios às 

Filarmónicas já terem sido autorizados pela deliberação n.º 828/08, deliberou por 

unanimidade  autorizar que os pagamentos sejam efectuados de acordo com a listagem 

acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Apoios aos grupos de música tradicional do c oncelho. Aditamento à 

deliberação n.º 829/08 

DLB N.º 1477/08 | Tendo sido presente em reunião de Câmara de 2008/06/24 o 

conjunto de apoios aos Grupos de Música Tradicional do Concelho, referentes à 

atribuição da 1.ª prestação de 2008 e, considerando que alguns destes grupos estão 

inseridos em Associações culturais diversas, para efeitos de emissão dos respectivos 

pagamentos, tornou-se necessário referir as entidades constituídas legalmente para as 

quais serão transferidas as respectivas verbas, conforme quadro infra: 

Grupo Pagamento a: 

Associação Terra Nova Associação Terra Nova 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão Grupo de Danças e Cantares de S. 

Romão 

Leiricanta-Grupo de Música Popular Leiricanta-Grupo de Música Popular 
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Tradições - Grupo de Música Popular Orfeão de Leiria 

Grupo de Cantares Pinhal d’El-Rei Grupo de Cantares Pinhal d’El-Rei 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo ao facto dos apoios aos 

Grupos de Música Tradicional do Concelho já terem sido autorizados pela deliberação 

n.º 829/08, a Câmara deliberou por unanimidade  autorizar que os pagamentos sejam 

efectuados de acordo com a listagem acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira  não participou na análise e votação 

do presente assunto. 

 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto  

6.2.1. Reformulação do Programa de Apoio ao Associa tivismo Desportivo 

DLB N.º 1478/08  | O Conselho Municipal de Actividade Física, Desporto e Juventude, 

nas suas reuniões de 9 de Julho de 2008 e 11 de Setembro de 2008, analisou o 

documento orientador e respectivos quadros do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, e sugeriu alguns ajustamentos abaixo enumerados: 

1. Aumento global do subsídio e atribuir na área de apoio Actividade Regular para 

€28.000, 00; 

2. O subsídio atribuído para aquisição de equipamentos desportivo (quadro 13) deixou 

de ser apenas para equipas femininas, e passou a ser também para equipas 

masculinas; 

3. O quadro 15 passou a ter um máximo de €5.500,00 de apoio possível, sendo que o 

apoio por quilómetro passou de €0,30 para €0,39/km; 

4. Ao nível da organização de Eventos Desportivos Pontuais, não serão apoiados 

eventos cujo valor de inscrição seja igual ou superior a trinta euros. Apoiar-se-ão 

ainda até quatro competições por ano; 

5. Na área de apoio Gestão de Instalações, e face ao actual panorama desportivo do 

concelho, entendeu-se diminuir o montante máximo de apoio na instalação Campo 

de Futebol (de €7.981,00 para €5.000,00) e Pavilhão Desportivo (de €5.986,00 para 

€5.000,00). Na instalação Piscina, pelo contrário, o montante máximo de apoio foi 

aumentado (de €2.993,00 para €3.500,00); 

6. Na área de apoio, Aquisição de Viaturas, foi acrescentado um ponto que prevê o 

apoio a viaturas mais de nove lugares, que pode ir até €10.000,00; 

7. A candidatura à área de apoio Infra-Estruturas passa a ser anual e decorre no mês 

de Setembro. Os clubes que beneficiarem deste apoio têm um ano a contar da data 

da deliberação para efectuar ou pelo menos iniciar as obras, findo este prazo, o 

apoio prescreverá. O desbloqueamento das verbas passará a ser feito por três 

prestações, 25%, 50%, 25%, sendo a 3.ª prestação disponibilizada apões vistoria do 

Técnico da Divisão do Desporto. Terão ainda de ser apresentadas facturas 
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comprovativas de realização de despesa. O apoio para elaboração de projectos foi 

também aumentado, será de 60% do custo do mesmo, até um valor máximo global 

de €5.000,00. 

Face ao exposto, propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves a 

reformulação do referido documento, de acordo com as sugestões acima referidas, 

substituindo-se, na íntegra, o documento orientador e respectivos quadros de apoio 

pelos que se anexam à presente acta (ANEXO C). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com as respectivas 

alterações, deliberou por  unanimidade  reformular o documento orientador e 

respectivos quadros de apoio do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, de 

acordo com os ajustamentos acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.2. Contrato-Programa com a Juventude Desportiva  do Lis (Equipas de Elite) 

DLB N.º 1479/08  | Retirado. 

 

6.2.3. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalens e (Equipas de Elite) 

DLB N.º 1480/08  | Retirado. 

 

6.2.4. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalens e (Atleta de elite – Vânia 

Silva) 

DLB N.º 1481/08  | Retirado. 

 

6.2.5. Contrato-Programa com a Juventude Vidigalens e (Atleta de elite – Cátia 

Ferreira) 

DLB N.º 1482/08  | Retirado. 

 

6.2.6. Protocolo de Colaboração para a Prática de H ipoterapia entre o Município 

de Leiria e a Associação Portuguesa de Paralisia Ce rebral de Leiria 

DLB N.º 1483/08  | Retirado. 

 

6.2.7. Protocolo de Colaboração para a Prática de H ipoterapia entre o Município 

de Leiria e a CERCILEI – Cooperativa de Ensino e Re abilitação de Crianças 

Inadaptadas de Leiria CRL. 

DLB N.º 1484/08  | Retirado. 
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6.2.8. Protocolo de Colaboração para a Prática de H ipoterapia entre o Município 

de Leiria e a OASIS – Organização de Apoio e Solida riedade para a Integração 

Social. 

DLB N.º 1485/08  | Retirado. 

 

6.2.9. Protocolo de Colaboração para a Prática de H ipoterapia entre o Município 

de Leiria e a Fundação António Silva Leal – Colégio  D. Dinis – Internato Masculino 

de Leiria. 

DLB N.º 1486/08  | Retirado. 

 

6.2.10. Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município 

de Leiria e a ACAPO – Associação de Cegos e Amblíop es de Portugal. 

DLB N.º 1487/08  | Retirado. 

 

6.2.11. Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e o Instituto 

Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação . 

DLB N.º 1488/08 |  Retirado.  

 
 

Ponto sete 
��������  Gabinete de Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva lho 

 

7.1. Protocolo relativo à construção da nova Estaçã o de Leiria para a Alta 

Velocidade e Rede convencional 

DLB N.º 1489/08  | Presente a minuta de Protocolo relativo à construção da Nova 

Estação de Leiria para a Alta Velocidade e Rede Convencional: 

PROTOCOLO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE LEIRIA 

PARA A ALTA VELOCIDADE E REDE CONVENCIONAL 

Entre:  

RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA , adiante designada por RAVE, 

NIPC/número de matrícula 505 272 482, com sede em Lisboa, na Avenida D. João II, 

Lote 1.07.2.1, piso 1, alas A e B, neste acto representada pelos Senhores Eng.º Luis 

Filipe Melo e Sousa Pardal e Eng.º Carlos Alberto João Fernandes, na qualidade de 

Presidente e Vogal do Conselho de Administração, respectivamente e com poderes 

para o acto;  

REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP,  adiante designada por REFER, 

NIPC/número de matrícula 503 933 813, com sede em Lisboa na Estação de Santa 

Apolónia, neste acto representada pelos Senhores Eng.º Luis Filipe Melo e Sousa 

Pardal e Eng.º Alberto José Engenheiro Castanho Ribeiro, na qualidade de Presidente e 
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Vogal do Conselho de Administração, respectivamente e com poderes para o acto; 

MUNICÍPIO DE LEIRIA,  neste acto representado pela Senhora Dra. Isabel Damasceno 

Campos Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

E 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, neste acto representado pelo Senhor Dr. Alberto 

Cascalho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, 

Todos em conjunto designados por Partes,  

e considerando que: 

1.- À RAVE compete a coordenação e o desenvolvimento dos estudos e trabalhos 

necessários à formação de decisões de planeamento, financiamento, construção e 

exploração de uma rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal 

continental; 

2.- Em função dos estudos e dos trabalhos já desenvolvidos pela RAVE, será 

construída uma nova estação ferroviária no Eixo Lisboa-Porto, a localizar nos limites do 

concelho de Leiria servindo igualmente a Marinha Grande, para a rede de alta 

velocidade, e rede convencional, e que se constitui como a nova Estação de Leiria; 

3.- No exercício das suas competências próprias, a RAVE celebrará com entidades 

terceiras os contratos necessários, tendo em vista a realização dos estudos e demais 

prestações de serviços que se revelem necessárias à concretização da nova Estação 

de Leiria; 

4.- A REFER é a entidade gestora da infra-estrutura ferroviária nacional, que integra as 

estações da rede ferroviária de alta velocidade e rede convencional; 

5.- Aos municípios envolvidos e em especial ao MUNICÍPIO de LEIRIA  estão 

cometidas amplas atribuições em matéria de planeamento, licenciamento e 

fiscalização; 

6.- É comummente aceite por todos os intervenientes, que a construção da nova 

Estação de Leiria para as redes ferroviárias de alta velocidade e convencional é um 

projecto de relevante interesse nacional, com impacto na esfera de responsabilidades 

de cada uma das entidades que intervêm neste Protocolo; 

7.- É igualmente reconhecido por todos que a concretização deste projecto exige a 

partilha de informação e a conjugação de esforços das entidades intervenientes no 

presente Protocolo e que tal requer o estabelecimento de formas de colaboração que 

permitam atingir os objectivos ora definidos, 

é livremente aceite pelas Partes o presente Protocolo que se rege nos termos das 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente Protocolo tem por objecto definir os termos da colaboração entre as Partes 

em tudo o que se relacione com a concretização da nova Estação de Leiria para as 
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redes ferroviárias de alta velocidade e convencional, e com os impactos na sua 

envolvente. 

Cláusula Segunda 

Obrigação de Colaboração  

1.- As Partes reconhecem que se encontra em desenvolvimento um conjunto de 

estudos promovidos pela RAVE no âmbito das suas competências, tendo em vista a 

implantação da nova Estação de Leiria. 

2.- As Partes comprometem-se a colaborar mutuamente durante a vigência do 

presente Protocolo de forma a viabilizarem, nos prazos e condições estabelecidos nos 

contratos a celebrar referidos no Considerando número 3., a construção da nova 

Estação de Leiria, nos prazos estabelecidos pelo Governo para a entrada em serviço 

da ligação da rede ferroviária de alta velocidade no Eixo Lisboa-Porto.  

3.- De forma a dar cumprimento e cabal execução ao dever de colaboração referido no 

número anterior, as Partes obrigam-se a disponibilizar entre si, de forma célere e 

prioritária, toda a informação relevante para o projecto, de que disponham, qualquer 

que seja o seu conteúdo e suporte. 

4.- As Partes comprometem-se ainda a promover os actos e prestações que se 

revelem necessários à concretização dos objectivos definidos neste Protocolo, 

cabendo aos seus representantes na Comissão de Acompanhamento prevista na 

Cláusula Quarta, diligenciar pela obtenção, no âmbito das suas representadas, das 

avaliações, aprovações e autorizações que venham a ser solicitadas pela RAVE para a 

execução dos contratos referidos no número 2. anterior, no mais curto espaço de 

tempo possível. 

Cláusula Terceira 

Confidencialidade 

1.- As Partes obrigam-se a garantir o sigilo quanto ao conteúdo dos contratos referidos 

neste Protocolo ou de informações com eles relacionadas de que venham a ter 

conhecimento, não podendo, nomeadamente, divulgar tais informações ou facultá-las a 

terceiros, seja por que meio for, sem autorização escrita da RAVE para o efeito. 

2.- A obrigação de confidencialidade manter-se-á mesmo após o termo do período de 

vigência do Protocolo. 

3.- As comunicações entre as Partes e a RAVE devem ser efectuadas de molde a 

manter a estrita confidencialidade, devendo a RAVE ser imediatamente informada de 

qualquer suspeita de quebra dessa mesma confidencialidade. 

Cláusula Quarta 

Comissão de Acompanhamento 

1.- Com vista à mais adequada realização dos objectivos do presente Protocolo, as 

Partes constituem uma Comissão de Acompanhamento formada por um membro 

designado por cada uma delas, à qual compete dar execução ao Protocolo. 
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2.- Tendo em vista a prestação da colaboração prevista na Cláusula Segunda, a 

Comissão desempenhará as suas funções ininterruptamente durante a vigência do 

Protocolo. 

3.- A Comissão de Acompanhamento poderá fazer aprovar um regulamento interno de 

funcionamento. 

4.- Sem prejuízo das alterações que possam resultar das regras de nomeação e 

substituição, fica desde já constituída a Comissão de Acompanhamento, do seguinte 

modo: 

- Pela RAVE: Eng.º António Laranjo que presidirá à Comissão, tendo como seu 

substituto legal o Eng.º ......................; 

- Pela REFER: .........................., tendo como seu substituto legal o ...............................; 

- Pelo Município de Leiria: Dra. Isabel Damasceno Campos Costa, tendo como seu 

substituto legal o Eng.º Fernando Brites Carvalho; 

- Pelo Município da Marinha Grande: Dr Alberto Cascalho, tendo como seu substituto 

legal o/a .............................................................. 

Cláusula Quinta 

Apoio logístico 

O apoio logístico e administrativo para o funcionamento da Comissão de 

Acompanhamento será disponibilizado prioritariamente pela RAVE e subsidiariamente 

pelas entidades envolvidas, em condições a definir no seio da Comissão. 

Cláusula Sexta 

Vigência 

O presente Protocolo vigorará desde a data da sua assinatura até à entrada em serviço 

da nova Estação de Leiria. 

Cláusula Sétima 

Alterações ao Protocolo 

O clausulado vertido no presente Protocolo apenas poderá ser alterado durante o seu 

período de vigência mediante acordo escrito devidamente assinado pelos legais 

representantes de todas as Partes.» 

*** 

De acordo com o disposto na alínea h) do n.º 2 e na alínea a) do n.º 4, ambos do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câmara Municipal, no 

âmbito do planeamento, do desenvolvimento e do apoio a actividades de interesse 

municipal, colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em 

parceria com outras entidades da administração central, e deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, podendo as competências ser 

objecto de protocolo de colaboração, a celebrar com instituições públicas, particulares e 

cooperativas (artigo 67.º do citado diploma). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de protocolo em epígrafe e conceder poderes à Senhora Presidente para o 

outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Colmeia s para a requalificação de 

instalações sanitárias em Igreja Velha. Rectificaçã o da deliberação n.º 495/08 e 

substituição 

DLB N.º 1490/08 |  Verificou-se que a deliberação n.º 495/08, da reunião de14 de Abril, 

continha inúmeros erros, sendo necessário proceder à sua correcção.  

Assim, propôs-se a sua substituição pelo seguinte texto: 

«Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Colmeias pa ra a requalificação de 

instalações sanitárias em Igreja Velha  

Foi presente, pelo Senhor Vereador do Planeamento, Obras Municipais e 

Equipamento, Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Piedade solicitou à 

Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros) para a requalificação de instalações sanitárias em Igreja Velha.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/305, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1438/08.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Colmeias no valor de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para a requalificação de instalações sanitárias 

em Igreja Velha.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.» 

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

rectificação proposta.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  Gabinete de Apoio à Senhora  Pres idente 
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8.1. Pedido de subsídio pelas Obras Sociais do Pess oal da Câmara Municipal de 

Leiria – Associação para os Cabazes de Natal 

DLB N.º 1491/08  | Presente a carta (ENT. 08/24020, de 29 de Outubro) da Associação 

das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, solicitando ao Município 

de Leiria um apoio financeiro no valor de €43.000,00 (quarenta e três mil euros) para 

garantir a entrega do Cabaz de Natal aos trabalhadores do Município seus associados, 

propondo a Senhora Presidente o deferimento do pedido e consequente concessão do 

apoio requerido. 

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

3904/08, 6 de Novembro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do 

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder à Associação das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

um apoio financeiro no valor de €43.000,00.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Integração na entidade regional de turismo do pólo de desenvolvimento 

turístico de Leiria-Fátima. «Turismo Leiria-Fátima»  

DLB N.º 1492/08  | Presente ofício da Região Turismo Leiria-Fátima (ENT.08/23896, de 

28 de Outubro) com o seguinte teor: 

«Exma. Senhora Presidente, 

Relativamente ao assunto em epígrafe e decorrente da publicação dos Estatutos da 

Entidade Regional de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico de Leiria-Fátima 

(Portaria n.º 1152/2008, de 13 de Outubro) e no sentido do previsto no âmbito do artigo 

7.º e n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, permito-me solicitar 

a V. Exa. a indicação, impreterivelmente até ao próximo dia 31 de Dezembro, da 

consequente decisão dessa autarquia relativamente à participação na nova Entidade 

Regional de Turismo, conforme o n.º 2 do artigo 7.º do já referido diploma legal. 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Sousinha  

Presidente da Comissão Instaladora» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º e, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o n.º 2 do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, deliberou por unanimidade  

propor à Assembleia Municipal que autorize a participação do Município de Leiria na 

Entidade Regional de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico de Leiria-Fátima, 

cujos Estatutos já foram aprovados pela Portaria n.º 1152/2008, de 13 de Outubro.  



1655 (71) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

Mais deliberou , devido à urgência do assunto, solicitar à Senhora Presidente de 

Câmara que requeira, nos termos do disposto no artigo 50.º, n.º 1, alínea a) da citada 

Lei n.º 169/99, e para efeitos de integração na entidade regional de turismo do pólo de 

desenvolvimento turístico de Leiria-Fátima, «Turismo Leiria-Fátima», a convocação de 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Relatório de execução orçamental da Leirisport , EM, relativo ao 3.º trimestre 

de 2008 

DLB N.º 1493/08  | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea d) do artigo 27.º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o relatório de 

execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 3.º trimestre do presente ano, 

tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara 

Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO D). 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Pinh al Litoral 

DLB N.º 1494/08  | Presente comunicação da AMPL – Associação de Municípios do 

Pinhal Litoral, de 30 de Outubro de 2008, com sede na Av. Dr. José Jardim, n.º 18, 

2410-124 Leiria, remetendo proposta de Estatutos da Comunidade Intermunicipal do 

Pinhal Litoral, que ficam apensos à presente acta (ANEXO E), aprovada pelo Conselho 

Directivo e pela Assembleia Intermunicipal da AMPL em reunião de 29 de Outubro de 

2008. 

Nela se informa que, reunidos os requisitos cumulativos referidos no artigo 38.º, 

n.º 1 da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, a AMPL será convertida numa Comunidade 

Intermunicipal de direito público, denominada Comunidade Intermunicipal do Pinhal 

Litoral, composta pelos Municípios da NUT III Pinhal Litoral, operando-se 

automaticamente a transferência do património, direitos, obrigações e pessoal, nos 

termos do mesmo artigo 38.º e da comunicação n.º 2208, de 8 de Outubro de 2008, da 

Secretaria de Estado Adjunto e da Administração Local. 

A AMPL solicitou ainda a aprovação dos estatutos e eleição dos representantes 

do Município de Leiria na Assembleia Intermunicipal, nos termos do n.º 11 da aludida 

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º e, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 38.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, deliberou por unanimidade : 

a) propor à Assembleia Municipal a aprovação dos estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral (no prazo limite de 90 dias a contar de 1 de Setembro de 
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2008) e a eleição dos seus representantes para a Assembleia Intermunicipal, nos 

termos do n.º 11 da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto; 

b) solicitar à Senhora Presidente de Câmara que requeira, nos termos do 

disposto no artigo 50.º, n.º 1, alínea a) da citada Lei n.º 169/99, e para efeitos de 

aprovação dos estatutos da mencionada CIM, a convocação de sessão extraordinária 

da Assembleia Municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Integração do pessoal do GAT – Gabinete de Apo io Técnico de Leiria na 

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral 

DLB N.º 1495/08  | Presente informação referente à intenção de integração do pessoal e 

património do recentemente extinto GAT de Leiria (vide Decreto-Lei n.º 201/2008, de 9 

de Outubro) na futura Associação de Municípios de fins gerais, que se encontra em 

processo de organização, decorrente da aplicação da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento  de que existe intenção da Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral (logo que legalmente constituída) de vir a celebrar 

contrato de execução para efeitos de operar a transferência do pessoal e a afectação 

do património do GAT de Leiria, ao abrigo do disposto no artigo 40.º da citada Lei n.º 

45/2008, de 27 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO G). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços  de fiscalização durante o mês 

de Outubro 

DLB N.º 1496/08  | Presente relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Outubro de 2008. 

Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Outubro/2008 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 84 

Processos Fiscalizados 357 

Mandados de Notificação 10 

Embargos 19 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 42 

Obras em desacordo com a licença 2 

Outras transgressões 15 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 9 

Processos de contra-ordenação 5 

Autos de Notícia 0 

Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento . 

 

 

Ponto dois 

Processo n.º T – 115/2003. Empreitada de «Construçã o do Pavilhão Polidesportivo 

dos Pousos». Estudo de revisão de preços para aprov ação 

DLB N.º 1497/08  | Pela firma QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA. e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais foi presente, para aprovação, o estudo de revisão 

de preços definitiva referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18T+, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28T+ e 29, no valor de €109.985,19 

+ IVA. 

Em 2004/08/16 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €892.825,76 + 

IVA conforme deliberação tomada em reunião da câmara municipal. 

Em 2006/02/23 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €85.197,56 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €7.026,80+ IVA. 

Em 2007/11/13 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €44.516,20 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €63.509,19 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o estudo de 

revisão de preços definitiva, no valor de €109.985,19 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto três 

Análise do pedido de responsabilidade civil extraco ntratual do Município de 

Leiria. Requerente: Ana Marília dos Santos Custódio  

DLB N.º 1498/08  | Presente o requerimento com a entrada n.º 20.877, de 22 de Agosto 

de 2006, de Ana Marília dos Santos Custódio, residente na Praceta Amílcar Alexandre 

Gordalina, lote 11, 6.º A, Gândara dos Olivais, 2415.341 Leiria, no qual veio requerer ao 

município o pagamento de danos, no valor de €62,96, em virtude de, no dia 4 de Agosto 

de 2006, pelas 23 horas, circulando a pé na Rua Estrada da Figueira da Foz, Bairro das 

Almuinhas, junto à moradia n.º 40, freguesia de Marrazes, ter magoado o pé e a perna 

direitos numa grelha de betão de recolhas de água que se encontrava perto daquela 

moradia. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 14.CDIA/08, de 6 de Novembro, constante do Processo 

de RCE n.º 40/2006, que se anexa à presente acta, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

H) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro: Concordo. – a qual dá por provados os essenciais factos 

alegados pela requerente, concluindo pela proposta de deferimento da pretensão 

daquela, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  A caixa de águas pluviais onde ocorreu o acidente, situada na Rua da Figueira da 

Foz, freguesia de Marrazes, frente à vivenda com o n.º de polícia 40, estava na posse 

do Município de Leiria, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de 

drenagem pluvial. 

II  O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as vias municipais, bem como a 

rede de drenagem pluvial e de sinalizar os locais da via pública municipal que oferecem 

perigo para o trânsito, incluindo o pedonal, de modo a permitir aos que por lá circulam 

tomar as precauções necessárias para evitar acidentes.  

III  Provou-se nos autos que a caixa de águas pluviais onde a requerente enfiou o pé 

e perna direitos tinha a protecção parcialmente partida, não sendo antecipadamente 

perceptível por se encontrar num local da via pública com pouca visibilidade. Daqui 

resulta que o Município de Leiria não empregou todas as medidas exigidas pelas 

circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, designadamente por não ter 

vigiado e fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se 

encontrava a caixa de águas pluviais, procedendo à respectiva conservação e 

manutenção, pelo que é responsável pelo acidente por «culpa presumida». 

IV  Isto é assim porque o Município não ilidiu a presunção legal de culpa in vigilando 

estabelecida no artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil, provando, de uma forma concreta e 

objectiva, como procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu ou 

demonstrando que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e 
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absolutamente imprevisíveis, permitiam explicar aquela falta de conservação e 

manutenção. É que a inspecção periódica tem a grande vantagem de permitir intervir 

em tempo útil, evitando este tipo de situações. 

V  Por tais motivos, o comportamento omissivo constitui facto ilícito gerador dos 

danos sofridos pela requerente, no montante €51,51. 

VI  Por fim, verificando-se que, em face da prova feita nos autos, existe nexo causal 

entre o facto ilícito e o dano, porquanto o acidente não teria ocorrido se não fosse a falta 

de conservação e manutenção da caixa de águas pluviais, estão cumpridos todos os 

requisitos cumulativos de que a lei faz depender a responsabilidade extracontratual das 

autarquias locais. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3911/08, 

de 7 de Novembro. 

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

14.CDIA/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por Ana 

Marília dos Santos Custódio, no valor de €51,51, mandando notificar a requerente, nos 

termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de 

decisão final, informando-se aquela ainda das horas e local onde o processo poderá ser 

consultado.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Apoio à Comissão Fabriqueira da Capela do Vale Sumo  para a requalificação do 

adro da Igreja de Vale Sumo. Rectificação da delibe ração n.º 494/08 

DLB N.º 1499/08 | Verificou-se que a deliberação n.º 494/08, da reunião de14 de Abril, 

continha inúmeros erros, sendo necessário proceder à sua correcção.  

Assim, propôs-se a sua substituição pelo seguinte texto: 

«Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catar ina da Serra para a 

requalificação do adro da Igreja de Vale Sumo  

Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte proposta:  

A Comissão Fabriqueira da Capela do Vale Sumo solicitou à Câmara Municipal 

um apoio financeiro no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para a requalificação do 

adro da Igreja de Vale Sumo.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/326, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1437/08, de 7 de Abril.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
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conceder apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catarina da Serra no 

valor €5.000,00 (cinco mil euros) para a requalificação do adro da Igreja de Vale Sumo.  

Mais deliberou que o apoio seja disponibilizado após a conclusão da obra e 

apresentação das cópias das facturas e dos respectivos recibos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.» 

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

rectificação proposta.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Criação do Posto de Cobrança no Departamento de Ope rações Urbanísticas e 

Atribuição dos Fundos de Caixa  

DLB N.º 1500/08 | Presente pelo Director do Departamento Administrativo e Financeiro 

uma proposta com vista à criação de um posto de cobrança para o Departamento de 

Operações Urbanísticas, uma vez que este vai ser deslocalizado do Edifício-Sede do 

Município e que se considera útil para os utentes e justificável na óptica do interesse 

municipal. 

De forma a operacionalizar este posto de cobrança, será necessário atribuir um 

montante, designado por Fundos de Caixa, para uso exclusivo de operações de trocos, 

assim, propõe-se que sejam atribuídos os seguintes fundos de caixa: 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Dulcina Maria Sousa Ribeiro  

………………………………………………………………………………………………€20,00 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Maria Helena Rodrigues 

Carvalho................................................................................................................. €20,00 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Ema Marta Carvalho 

Sarraipa ................................................................................................................. €20,00 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Susana Maria Ferreira 

Rodrigues Gomes .................................................................................................. €20,00 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Sandra Paula Ferreira 

Rodrigues............................................................................................................... €20,00 

— A favor da Assistente Administrativa Principal, Senhora Sónia Margarida Coelho 

Moreira Venâncio ................................................................................................... €20,00 

— A favor da Técnica Superior de 2.ª Classe, Senhora Dr.ª Susana Margarida Pinto 

Santos ................................................................................................................... €20,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto na Norma 

de Controlo Interno, na Norma de Utilização dos Fundos de Caixa e na alínea d) do n.º 

7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 



1661 (77) 
 

CMLeiria/Acta n.º 23, de 2008.11.11 

Im-DA-15-09_A00 

 

autorizar a criação do posto de cobrança no Departamento de Operações Urbanísticas 

e atribuir os Fundos de Caixa aos funcionários acima designados, totalizando €140,00.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ _____________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ ______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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