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Acta n.º 23/2009 
 

 

Aos treze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, 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 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, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes 

Caleira e Dona Célia Maria do Arneiro em substituição do Senhor Vereador Dr. Raul 

Miguel Castro ausente por motivos justificados. 

O Senhor Vereador Dr. António Manuel de Faria Ferreira esteve ausente por 

motivos devidamente justificados. 

A Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa esteve 

ausente por motivos devidamente justificados. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Vice-Presidente deu início à reunião com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................3 

1.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa..................................3 

1.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais durante o 

mês de Setembro de 2009 ..............................................................................................3 

1.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira..................4 

1.2.1. Pagamentos ..........................................................................................................4 

1.2.2. Resumos de tesouraria .........................................................................................4 

Ponto dois .....................................................................................................................4 

Alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística, sito na Rua Dr. António da Costa Santos n.ºs 21 e 23, Leiria. Exercício de 

direito de preferência. Ratificação ...................................................................................4 
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Ponto três ......................................................................................................................5 

3.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT. 

09/22119)........................................................................................................................5 

3.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho ................................................5 

Ponto quatro ..................................................................................................................6 

4.1. Apoio à SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca. Revogação da 

deliberação n.º 1551/08, de 25 de Novembro..................................................................7 

4.2. Apoio ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras». Transportes. Rectificação da 

deliberação n.º 1065/09, de 23 de Junho ........................................................................7 

4.3. Edição das Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais ...........7 

*** 

 A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do 

dia : 

Ponto um ........................................... ............................................................................8 

Mercado do Levante de Leiria. Autorização provisória da ocupação dos lugares n.ºs 50, 

108, 116, 117, 123 e 140. Ratificação de despacho........................................................8 

 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção do munícipe Senhor Luís Miguel Lopes Fa ria 

 

O Senhor Luís Miguel Lopes Faria , na qualidade de Presidente da Associação 

de Pais da Escola 1.º ciclo dos Marinheiros, manifestou a sua preocupação 

relativamente a diversas situações existentes na escola supra referida, nomeadamente: 

falta de luzes de emergência; existência de algumas grelhas de escoamento de águas 

pluviais no recreio partidas; falta de protecção das lâmpadas do tecto nas salas de aula; 

existência de brechas no gradeamento exterior da escola que facilitam a saída de 

crianças do recinto escolar; falta de uma rede atrás das balizas do campo de futebol; 

falta de passadeiras elevadas e de sinalização adicional para reduzir velocidade; quanto 

às actividades extra curriculares, espaço para recreio insuficiente. 

Mais referiu que a escola estava sobrelotada, sugerindo a aquisição de alguns 

terrenos confinantes e a construção de uma nova escola de forma a permitir que horário 

escolar fosse igual para todos. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  replicou que, em relação às questões 

apresentadas, a Divisão da Educação Municipal tinha os problemas inventariados e 

encaminhados e seria dada solução, com a maior brevidade possível, a todas as 

questões. 
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Relativamente à aquisição de terrenos para a construção de uma nova escola, 

segundo a Carta Educativa para a freguesia dos Marrazes, não estava prevista 

qualquer ampliação da Escola dos Marinheiros, apenas se previa a construção, nos 

Marrazes, de um espaço para 10 salas.  

 
  

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1701/09  | Presentes as actas n.º 20 e 21 referentes às reuniões de 1 e 15 de 

Setembro, respectivamente, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente 

distribuídas, tendo a Câmara deliberado por  unanimidade aprovar as suas redacções 

finais. 

 

 

Ponto um 
��������  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  

 

1.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

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

durante o mês de Setembro de 2009 

DLB N.º 1702/09 |  Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

1.054 
 

19,91% 
 

51.421,08€ 
 

16,46% 

SMAS 1005 21,38% 47.730,81€ 26,49% 

Mercados    46 12,2% 1.801,69 € -11,31% 

Ocupação de via pública 3 - 25% 102,34€ 45,29% 

Tramitação de PEF’ s 442   63,1% - -  

Citação de executados 393 -18,3% -  - 

PEF’ s  activos 6.961 11,02% 354.888,79 €  12,05% 

SMAS (1997) 165 -46,9% 4.444,92 € -38,41 

SMAS (2000 a 2005) 6.540 15,36% 331.604,72 € 14,37% 

Mercados 172 -14,4% 8.559,48 € -7,06% 

Ocupação da via pública 49 -9,26% 951,94 € -8,23% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 11 - 3.606,62 € - 

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

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

296 
 

10,86% 
 

17.678,07€ 
 

13,12% 

SMAS 250 5,04% 15.249,64 € 8,19% 
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Mercados 38 40,74% 2.200,00 €  51,79% 

Ocupação de Via Pública 8 300% 228,43 € 177,6% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

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

1.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1703/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Vice-

Presidente, no período de 29 de Setembro a 12 de Outubro 2009, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7980, 7981, 8000, 8001, 8003, 8006, 8230, 8231, 

8238, 8281, 8284, 8329, 8331, 8431, 8436, 8437, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs 610, 612 a 614, 617, 622, 628, 632 a 637, 639, 667 a 704, 719, 727 a 

729, 732, 738 a 743, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 3714, 3715, 3723, 

3724, 3726 a 3728, 3732, 4940, 4942, 6239, 6261, 6872, 7757, 7772, 7856 a 7862, 

7907, 7932, 7982 a 7989, 7991 a 7999, 8004 a 8005, 8007 a 8117, 8119ª 8123, 8125, 

8126, 8128 a 8152, 8156 a 8159, 8161 a 8162, 8164, 8166 a 8168, 8170 a 8172, 8176 a 

8198, 8200, 8202 a 8210, 8212 a 8215, 8219 a 8221, 8224 a 8226, 8228, 8232, 8234, 

8235, 8237, 8239 a 8246, 8249 a 8251, 8253, 8258, 8259, 8263 a 8267, 8273, 8276. 

8279,8282, 8283, 8285 a 8287, 8290, 8291, 8292, 8299, 8300, 8302, 8310, 8311, 8316 

a 8325, 8327, 8385, 8388, 8389, 8391 a 8394, 8396, 8415, 8432, 8477, no valor total de 

€2.249.789,75.  

 

1.2.2. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1704/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 12 de Outubro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.205.492,97 sendo de 

Operações Orçamentais €5.170.168,10 e de Operações de Tesouraria €1.035.324,87, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto dois 
��  D iv i são  de Hab i tação e  Reab i l i tação Urbana  

 

Alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística, sito na Rua Dr. António da Costa Santo s n.º s 21 e 23, Leiria. Exercício 

de direito de preferência. Ratificação 

DLB N.º 1705/09  | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, abaixo transcrita:  
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«Trata-se da alienação de um edifício sito na Rua Dr. António da Costa Santos 

n.ºs 21 e 23, em Leiria, com o número de matriz 2643, que se pretende vender pelo 

valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros) conforme se encontra publicitado no 

sítio do programa «Casa Pronta» anúncio n.º 69085/2009, sendo requerente a firma 

Predil – A Predial Leiriense, Lda. com o número de contribuinte n.º 501622543. 

O referido edifício encontra-se inserido na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a sua 

aquisição, uma vez que não põe em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo 

Município. 

Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2009.09.29, deliberou por  unanimidade ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, datado de 2009/09/29 e não exercer o direito de preferência referente à 

aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratif icação de despacho (ENT. 

09/22119) 

DLB N.º 1706/09  | Presente o requerimento da firma DIRECT SMILES, LDA., com sede 

na Rua dos Guilhermes, 6, Campos, freguesia de Maceira, a solicitar o prolongamento 

do horário de funcionamento do estabelecimento de Café-Bar «Smiles Coffee», sito na 

morada supra, para o dia 3 de Outubro, do corrente ano, até às 5 horas, para 

comemorar a reabertura do estabelecimento, do qual consta o despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara de 2009/09/30, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2009/09/30 do Senhor Vice-Presidente a deferir, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para o dia 3 de Outubro, do 

corrente ano, até às 4 horas, 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. 

 

3.2. Licença especial de ruído. Ratificação de desp acho 

DLB N.º 1707/09  | No seguimento de vários pedidos de licença especial de ruído, por 

ser urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foram os mesmos objecto 
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de despachos de deferimento conforme mapa infra, sujeitos a ratificação da Câmara 

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

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

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

Data do 
despacho 
sujeito a 

ratificação 

Ent.22235/09 Mário André 
Oliveira 
Brilhante 
Pedrosa 

No dia 2 de Outubro do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no bar 
“Anubis”, sito no Largo da Sé, 8, Leiria, entre as 23 
horas e 2 horas do dia seguinte. 

2009/10/01 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.22234/09 Associação 
Columbófila 
de Leiria 

Nos dias 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 
25, 30, 31 de Outubro e 01 de Novembro do 
corrente ano, para a realização de baile com 
música ao vivo/gravada, a ter lugar na Sede da 
Associação, sita na Qta. da Alçada, entre as 
23:00horas e as 03:00 horas do dia seguinte. 

2009/10/01 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.21911/09 Maria de 
Fátima 
Mendes 
Jesus 

No dia 03 de Outubro do corrente ano, para a 
realização de música ao vivo, a ter lugar no 
estabelecimento de bar “Forja”, sito na Rua 
Principal, 57, Pocariça, Maceira, entre as 22:00 
horas e as 02:00 horas do dia seguinte. 

2009/09/25 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.22021/09 Marisqueira 
Jardins do 
Lis, Lda. 

Nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de Outubro do 
corrente ano, para a realização de música ao vivo, 
a ter lugar no estabelecimento de restauração 
“Squadra di Gelati”, sito na Av. Adelino Amaro da 
Costa, Edifício Jardins do Lis, lojas 8/9/10, Leiria, 
entre as 22:00 horas e as 02:00 horas do dia 
seguinte. 

2009/09/25 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.21655/09 Manuel 
Pereira de 
Oliveira 

Nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Outubro do 
corrente ano, para a realização de música ao vivo, 
a ter lugar no bar “Filipes Bar”, sito no Largo 
Cândido dos Reis, Leiria, entre as 21:00 horas e as 
02:00 horas do dia seguinte. 

2009/09/25 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.22237/09 Associação 
Humanitária 
dos 
Bombeiros 
Voluntários 
da Maceira 

Nos dias 02 a 06 de Outubro do corrente ano, para 
a realização de música ao vivo, a ter lugar no 
Recinto do Quartel dos Bombeiros, sito na Rua de 
Leiria, Maceira, entre as 14:00 horas e as 06:00 
horas do dia seguinte.  

2009/10/01 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

Ent.21658/09 Ramos 
Catarino, SA. 

Nos dias 01/10 a 30/10 do corrente ano, para a 
realização trabalhos de construção civil de segunda 
a sexta feira, a ter lugar, na Rua Afonso Lopes 
Vieira, freguesia de Leiria, entre as 18.00 horas e 
as 00.00 horas e aos sábados entre as 07:00 e 
00:00 horas. 

2009/09/25 
(Exmo. Sr. Vice-
Presidente da 

Câmara) 

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

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  
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4.1. Apoio à SAMB – Sociedade Artística e Musical d a Bajouca. Revogação da 

deliberação n.º 1551/08, de 25 de Novembro  

DLB N.º 1708/09  | Na reunião de Câmara do dia 25 de Novembro de 2008, foi aprovado 

um apoio financeiro à SAMB – SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL DA BAJOUCA, 

para pagamento do aluguer de autocarro, a fim de se deslocar a Tortosendo (Covilhã), 

entre os dias 19 e 21 de Setembro de 2008, para frequentar um estágio de música no 

valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros). 

No dia 25 de Setembro de 2009, deu entrada nos serviços do Município uma 

carta da Sociedade Artística mencionada (ENT.11191/09) a dar conhecimento que 

foram beneficiados com a oferta da viagem pelo Grupo Alegre e Unido. 

Nesta sequência, propôs a Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a revogação do acto tomado na deliberação camarária n.º 1551/08, bem 

como o estorno da referida verba na respectiva rubrica orçamental. 

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

com a revogação do acto administrativo em referência, incluindo o estorno da referida 

verba na respectiva rubrica orçamental. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Apoio ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras». Tr ansportes. Rectificação da 

deliberação n.º 1065/09, de 23 de Junho  

DLB N.º 1709/09  | Na deliberação n.º 1065/09, da reunião de 23 de Junho, foi aprovado 

um apoio ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» para ajudar a custear a despesa com a 

sua deslocação à Suíça, no âmbito de um Festival organizado pelo Rancho Folclórico 

de Gruyére, no valor de €1.300,00 (mil e trezentos euros), correspondente a um terço 

do orçamento apresentado no pedido inicial.  

Contudo, o valor mencionado na factura posteriormente entregue era de 

€3.750,00, o que perfaz um apoio a atribuir ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» no 

valor de €1.250,00, e não €1.300,00 como tinha sido inicialmente previsto.  

Atendendo ao exposto, solicita-se a rectificação do valor a atribuir, 

correspondendo a um terço do valor da factura apresentada, ou seja, €1.250,00, bem 

como o estorno da diferença na respectiva rubrica orçamental. 

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

com a correcção do valor a atribuir ao Rancho Folclórico «As Tecedeiras» para 

€1.250,00, incluindo o estorno correspondente à diferença. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.3. Edição das Actas das VI Jornadas Luso-Espanhol as de Estudos Medievais 

DLB N.º 1710/09  | Retirado. 
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 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 

Mercado do Levante de Leiria. Autorização provisóri a da ocupação dos lugares 

n.ºs 50, 108, 116, 117, 123 e 140. Ratificação de despac ho 

DLB N.º 1711/09 |  Atendendo à actual conjuntura económica, aos diversos pedidos 

para ocupação de lugares de terrado vagos que existiam no Mercado do Levante de 

Leiria e ao interesse na diversidade de produtos; 

 Considerando o parecer jurídico anexo ao registo interno n.º 2009/3743, que nas 

suas conclusões refere «… porquanto o novo Regulamento das Feiras em vigor para o 

concelho de Leiria se encontra na fase de apreciação, mas sendo seguramente 

previsível que as mesmas possam ser satisfeitas no prazo de 180 dias, julgamos que 

poderá ser concedida uma autorização provisória aos Feirantes que manifestem o seu 

interesse nos espaços de venda …»; 

 Com vista à satisfação dos feirantes e dos utentes do mercado em questão, nos 

termos do artigo 25.º do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho 

Exercida de Forma não Sedentária (Mercados do Levante), atendendo também a que 

todos os feirantes requereram a emissão do cartão à DGAE – Direcção Geral das 

Actividades Económicas e todos os requerentes estiveram de acordo com as condições, 

a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães autorizou a ocupação provisória infra, 

tendo todos procedido ao pagamento integral correspondente à taxa de ocupação pelo 

período de três meses, com efeitos a 1 de Outubro de 2009, ocupação que vigorará até 

31 de Dezembro de 2009, podendo ser prorrogada, caso o novo regulamento ainda não 

esteja aprovado, pelo período de seis meses e pagamento integral da respectiva taxa 

de ocupação, até ao dia 15 de Janeiro de 2010.  

 Mais autorizou a emissão de um cartaz provisório para entrada no mercado e 

ocupação dos lugares, como segue: 

1. Bittu Ghotra – NIF: 236676288 – lugar n.º 50; 

2. Manuel António Henriques dos Santos – NIF: 205976360 – lugar n.º 108; 

3. Eliana Maria Rocha Soares – NIF: 235748099 – lugar n.º 116; 

4. Hélder Vitoreira Abreu – NIF: 137123833 – lugar n.º 117; 

5. Salah Kalda – NIF: 214739082 – lugar n.º 123; 

6. Abdelaziz Belkaid – NIF: 214739147 – lugar n.º 140. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta a gestão e organização 

do Mercado do Levante de Leiria, nos termos do artigo 25.º do Regulamento Municipal 

da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados do 

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

deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Vereadora Dra. Neusa 

Magalhães a autorizar a ocupação provisória nos moldes supra referidos, uma vez que 

os lugares de terrado estavam vagos e os feirantes procederam ao correspondente 

pagamento. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz provisório para entrada no 

mercado e ocupação dos lugares, bem como mandar publicitar esta deliberação, 

através de edital a publicar em dois jornais regionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Aprovação da acta em minuta  

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 

por unanimidade  aprovar a presente acta em minuta. 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente 

encerrada a reunião, eram quinze horas e dez 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. 

 

O Vice-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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