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Acta n.º 22/2008 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. 

António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira.  

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 minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um..........................................................................................................................6 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares ............................................7 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1722/78 – Filomena Maria de Lima Santos 

Costa e Outro....................................................................................................................7 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 497/03 – Outeirobra, Construções Civis, Lda. 8 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1149/04 – Romanos e Gaiola, Café-Bar, Lda. 8 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1217/06 – António Ferreira .............................9 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 455/07 – Gesfuste, Aquisição, Venda e 

Manutenção de Equipamento, Lda. ................................................................................10 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 605/07 – Fernando Gomes Rosas ................13 
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 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro deu conhecimento à Câmara que, na 

sequência da sua designação como membro do Conselho Geral Transitório da Escola 

1.º CEB Correia Mateus, foi eleito para integrar a Comissão Permanente da mesma 

escola. 

Seguidamente, solicitou livros para fornecer à biblioteca da mencionada escola.  

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que as bibliotecas das escolas 

recebem livros da biblioteca municipal quando esta os compra ou edita, ou seja, à 

medida que se vão adquirindo os livros distribui-se um exemplar pelas bibliotecas do 

Concelho. 

 
II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou se este ano haveria iluminação de 

Natal, ao que a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães respondeu 

afirmativamente, explicando que tal adjudicação passaria pela UAC- Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, 

com o objectivo de vir a ser incluída numa candidatura, a realizar, tendo aproveitado a 
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ocasião para informar que também a Aldeia de Natal tem realização prevista para este 

ano. 

 

III – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou pelo ponto da situação do muro da 

Ortigosa, tendo a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicado que os 

proprietários foram notificados para o demolir, decorrendo o prazo para a audiência dos 

interessados. 

 

IV – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro deu a conhecer a polémica que se vinha 

desenrolando sobre a atribuição das casas de habitação social na freguesia da 

Ortigosa, assunto que fora presente na passada reunião de 14 de Outubro. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que os critérios de 

atribuição estavam definidos e eram iguais para todos, não tendo, ela, Vereadora, 

qualquer intervenção nessas escolhas. Mais disse que as habitações foram atribuídas a 

famílias carenciadas beneficiárias do RSI e a famílias com filhos deficientes. Referiu 

ainda que, após a reunião de Câmara, fora dado conhecimento da deliberação ao 

respectivo Presidente da Junta de Freguesia, conforme comprovativo do fax enviado 

que exibiu. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que fora publicado o documento de 

divulgação sobre as Conferências de Arqueologia, presente na reunião de Câmara, 

tendo referido que o programa era definitivo e que a próxima conferência seria no dia 31 

de Outubro com a participação da Senhora Dra. Susana Carvalho, colaboradora do 

Município de Leiria, doutoranda nessa área. Mais informou estar também publicado e 

divulgado o programa «Novembro das Marionetes». 
 

 

 Ordem do dia  

 

 

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  
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1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1722/78 – Filomena Maria de Lima Santos 
Costa e Outro 
DLB N.º 1341/08 | De FILOMENA MARIA DE LIMA SANTOS COSTA E OUTRO, 

residente na Rua do Valinho, n.º 138, Outeiros, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, em Outeiros da Gândara, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/16, com o seguinte teor: 

«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: 

1.º não foram prestados esclarecimentos relativamente às discrepâncias que se 

verificam entre os limites da propriedade indicados no projecto de alterações, e os 

constantes do processo de licenciamento inicial; 

2.º as plantas à escala 1:200 e 1:1000 não estão compatíveis entre si, no que se refere 

aos limites da propriedade; 

3.º não foram prestados esclarecimentos quanto à confrontação da propriedade do lado 

Norte, face ao afastamento proposto entre os vãos e o limite da mesma, nem foi 

apresentada certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada no que se refere 

às confrontações, caso seja espaço público. 

4.º mais se refere que a área indicada na certidão da Conservatória do Registo Predial 

deverá corresponder à medida nos elementos gráficos. 

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

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

555/99, de 16 de Dezembro, 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 2008/10/16, 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 

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

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

indeferimento da pretensão.  

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo EP – 

Estradas de Portugal, SA (folha 143). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 497/03 – Outeirobra, Construções Civis, 
Lda. 
DLB N.º 1342/08 | De OUTEIROBRA, CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA., com sede social 

na Rua das Voltas, n.º 37, Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração de um edifício de habitação colectiva (sem aumento de 

área), em Quinta do Alçada, Lote 44, freguesia de Marrazes, inserido no loteamento n.º 

3793/74. 

A proposta compreende alterações de fachada e interior que em nada alteram a 

área de construção ou implantação inicialmente aprovadas. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/16, constante do 

respectivo processo (folha 41), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do coordenador de projecto elaborado nos termos do 

n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela 

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, devendo ser atestada a compatibilidade entre 

os projectos (arquitectura e especialidades); 

1.2. esclarecimentos quanto ao curso do elevador, dado que se verifica discrepância 

entre o indicado no projecto electromecânico de elevadores e o representado no 

projecto de arquitectura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1149/04 – Romanos e Gaiola, Café-Bar, 
Lda. 
DLB N.º 1343/08 | De ROMANOS E GAIOLA, CAFÉ-BAR, LDA., com sede social na 

Urbanização da Maligueira, Lote 2, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização das alterações de um 

estabelecimento de bebidas, situado no Lote 2, Lojas 1 e 4 (fracções A e D), da 

Urbanização da Maligueira, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/20, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente à alteração de um 

estabelecimento de bebidas no local acima indicado e inserido no processo de 

loteamento n.º 33/80. 
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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, e face à 

informação da Divisão Jurídica, verifica-se que: 

1.º o estabelecimento de bebidas localiza-se a uma distância inferior a 70m de um 

estabelecimento escolar, contrariando o indicado na deliberação de Câmara de 

2002/11/25 e o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19 de Junho; 

2.º da acta da assembleia de condóminos que teve lugar em 1997/01/17 não é 

suficientemente claro o tipo de obras autorizadas, devendo o requerente «Romanos e 

Gaiola, Café-Bar, Lda.» apresentar nova acta de condomínio com deliberação a 

autorizar as obras (no caso de pretender dar continuidade ao pedido); 

3.º mais se refere que o procedimento em causa é de Autorização e não 

Licenciamento (uma vez que a operação urbanística se localiza dentro de loteamento), 

não estando o pedido instruído com os seguintes elementos: 

3.1. parecer favorável da Autoridade de Saúde e do Governo Civil; 

3.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios; 

3.3. projectos de especialidades. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no artigo 24.º e n.º 1 do artigo 31.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 2008/10/20, 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 

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

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

indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1217/06 – António Ferreira 
DLB N.º 1344/08 | De ANTÓNIO FERREIRA, residente na Rua D. José Alves Correia 

da Silva, n.º 114, Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma arrecadação, em Telheiro, freguesia de Barreira, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/20, com o seguinte teor: 
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«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

que: 

1.º não esclarece quanto à área da propriedade tendo em conta que a descrição na 

certidão da Conservatória do Registo Predial refere 900,00m² de logradouro e 122,00m² 

de superfície coberta, verificando-se que não corresponde ao indicado nos restantes 

elementos apresentados, nomeadamente requerimento e plantas, bem como ao 

indicado nos elementos gráficos; 

2.º não esclarece quanto à descrição da certidão da Conservatória do Registo Predial 

no que se refere às construções existentes, nomeadamente «duas moradias»; 

3.º não esclarece quanto ao licenciamento das construções existentes (totalidade dos 

anexos e muros), dado que é referido encontrarem-se as mesmas licenciadas no 

processo antecedente n.º 2842/80, verificando-se no entanto que, de acordo com os 

limites apresentados as mesmas se encontram fora do limite da propriedade. 

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

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 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 2008/10/20, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 455/07 – Gesfuste, Aquisição, Venda e 
Manutenção de Equipamento, Lda. 
DLB N.º 1345/08 | De GESFUSTE, AQUISIÇÃO, VENDA E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTO, LDA., com sede social na Rua Santo André, n.º 198, Parque Industrial 

Adufe, Braga, referente ao projecto de arquitectura para legalização da construção de 

um edifício comercial e muros, na Rua 20 de Junho, Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Espaço Urbano 

Habitacional de Média Densidade. 

Para o local foi anteriormente aprovada a localização por deliberação de Câmara 

de 2007/11/27, e emitida a respectiva Autorização de Instalação pela Direcção Regional 

de Economia do Centro, para um estabelecimento de comércio a retalho não alimentar 

da insígnia Pingo Doce, com área de venda de 997,00m2.  
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Com o pedido apresentado verifica-se que a área de venda proposta é inferior 

(815m2), tendo a mesma obtido a respectiva autorização por deliberação da Comissão 

Municipal de Leiria em 2008/07/20, no âmbito do previsto na Lei n.º 12/04, de 30 de 

Março. 

O pedido encontra-se instruído com pareceres favoráveis do Centro de Saúde, 

do Veterinário Municipal, da Autoridade Nacional de Protecção Civil e do Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea; bem como projecto de segurança contra incêndios 

aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, abrangendo a área comercial e 

parque de estacionamento em cave. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/27, constante do 

respectivo processo (folhas 906 e 907), 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 com o parecer emitido pelo Centro de Saúde; 

2.º apresentar autorização do Ministério da Economia referente à área de venda 

prevista e tendo em conta a sua redução; 

3.º os elementos do projecto de arquitectura apresentados em 2008/06/26, bem como o 

plano de acessibilidades apresentado na mesma data deverão, encontrar-se ainda 

devidamente rubricados pelo técnico autor dos mesmos; 

3.1. apresentar termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura 

face aos últimos elementos apresentados, devendo referir o cumprimento do Plano 

Director Municipal de Leiria; 

4.º prever a redução da altura da parede prevista do lado Poente junto à escadaria com 

a cota superior de 122,09m (no cruzamento da Travessa da Saibreira com a Estrada 

dos Marinheiros), bem como do muro junto ao passeio do lado Norte/ Nascente com a 

cota superior de 124,75m do lado da Rua 20 de Junho, a fim de se garantir o correcto 

enquadramento urbanístico do proposto; 

5.º instalar corrimão central entre a escadaria e o passeio junto ao cruzamento do lado 

Norte/Nascente entre a Travessa da Saibreira e a Rua 20 de Junho, devendo cumprir 

com o previsto no Capítulo I, secção 1.5 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto; 

5.1. os lugares de estacionamento previstos no exterior e destinados a pessoas com 

mobilidade condicionada, deverão localizar-se ambos do lado do arruamento 

adjacente ao edifício comercial; 

6.º garantir a continuidade dos passeios na zona de acesso ao cais de cargas e 

descargas e zona de saída do parque de estacionamento respectivamente; 
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6.1. as rampas de saída de viaturas do parque de estacionamento e acesso à zona de 

cargas e descargas acima indicadas não poderão interferir com os passeios 

previstos; 

7.º considera-se de aceitar o alargamento de vias proposto, devendo as mesmas 

(incluindo passeios entre o edifício e o espaço público, bem como a via proposta do 

lado Nascente) ser cedidas ao domínio público; 

8.º no que se refere às infra-estruturas a executar e relativamente à rede viária, arranjos 

exteriores e passeios, bem como redes de drenagem de águas pluviais e iluminação 

pública, deverão as mesmas condicionar-se ao que vier a ser definido pelo 

Departamento de Obras Municipais;  

8.1. deverá ainda e no que se refere aos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

nomeadamente quanto à localização e tipo de recipientes, o mesmo condicionar-se 

ao que vier a ser definido pelo Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos; 

9.º apresentar os respectivos projectos de especialidade, nomeadamente:  

9.1. projecto de instalações electromecânicas de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado devidamente rubricado pelo seu técnico autor; 

9.2. projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado pela Certiel; 

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

9.4. projecto de instalação de gás visado por entidade competente para o efeito; 

9.5. cálculos justificativos do projecto de estabilidade (betão armado e estrutura 

metálica); 

9.6. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de AVAC 

(Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado), estabilidade, abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais rectificados, nomeadamente no que respeita à 

identificação do requerente; 

9.7. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de isolamento 

térmico e acústico rectificados, nomeadamente no que respeita à identificação do 

requerente, bem como à localização da operação urbanística; 

9.8. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de drenagem de águas 

pluviais, nos termos do Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

9.9. comprovativo válido de inscrição dos técnicos Victor Manuel Garcia do Nascimento 

Graveto e Manuel da Cruz Sousa na Ordem dos Engenheiros; 

9.10. comprovativo de inscrição dos técnicos Vitor Manuel Gouveia Quaresma e António 

Pedro de Azevedo Neves Salgado, em associação pública de natureza 

profissional; 

10.º garantir em obra o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º163/06, de 8 de 

Agosto, no que se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

quer no interior do edifício, quer nos espaços públicos exteriores; 
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11.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar garantia bancária no valor 

de €8.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de 

virem a ser deterioradas com a construção, e de acordo com o estabelecido no artigo 

82.º e artigo 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.»; 

12.º no caso de pretender a colocação de publicidade deverá a mesma ser objecto de 

posterior licenciamento específico; 

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

13.1. apresentar certidão da Conservatória rectificada, tendo em conta o acima indicado 

no que se refere às áreas a ceder ao domínio público; 

13.2. executar as infra-estruturas no espaço a ceder ao domínio público de acordo com 

o acima indicado e efectuar-se a reposição das mesmas que venham 

eventualmente a ser danificadas durante a execução da obra. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 267), pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

(folha 266), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 894) e pelo Veterinário 

Municipal (folha 160). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 605/07 – Fernando Gomes Rosas 
DLB N.º 1346/08 | De FERNANDO GOMES ROSAS, residente na Rua Gil Vicente, n.º 

14, 4.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício misto (habitação e comércio), na Rua Pêro Alvito, freguesia de Leiria, inserindo-

se o local em Zona Especial de Protecção (ZEP) do Castelo de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/27, constante do 

respectivo processo (folhas 208 e 209), tendo em conta o parecer da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico, e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

referida, condicionado ao seguinte: 

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

Centro (IGESPAR); 

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

elementos: 

2.1. certidão da Conservatória do Registo Predial com anexação de todas as matrizes 

de modo a constituir um único prédio, devendo ainda esta corresponder com o 
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existente no local e o indicado na planta de implantação no que refere às 

confrontações e área da parcela. O proprietário indicado na certidão da 

Conservatória do Registo Predial deverá coincidir com o titular do processo; 

2.2. plano de trabalhos para conhecimento e acompanhamento por parte da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana; 

2.3. planta do piso 0, com indicação do sentido de abertura das portas; 

2.4. elementos gráficos rectificativos por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, nomeadamente no que se refere à: 

2.4.1. diferença entre as cotas do pavimento interior e o espaço público exterior 

(máximo 0,02m); 

2.4.2. dimensão do patamar defronte às portas dos ascensores;  

2.4.3. casa de banho da fracção com 161,45m2; 

2.4.4. diferença de cotas dos pavimentos da fracção referida no ponto anterior, 

bem como nas comunicações horizontais (partes comuns) dos pisos superiores; 

2.5. plano de acessibilidades (peças gráficas) de acordo com o disposto no artigo 5.º 

do Decreto-Lei referido no ponto anterior; 

2.6. projecto de segurança contra riscos de incêndio conforme o solicitado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.7. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

5.º os lugares de estacionamentos encravados deverão ficar afectos à mesma 

fracção, aquando da constituição da propriedade horizontal; 

6.º todos os trabalhos de demolição, escavação e movimentação de terras deverão 

ser acompanhados por um arqueólogo, a cargo do dono de obra conforme indicado no 

parecer emitido pelo IGESPAR (condição a constar no alvará de licença de obras); 

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

constar no alvará de licença de obras); 

8.º garantir em obra o cumprimento do 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; 

9.º o acesso da cave não poderá interferir com o espaço público exterior ao edifício; 
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10.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

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

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

aplicável; 

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

12.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos devidamente aprovado pelo IPA (Instituto Português de Arqueologia); 

12.2. 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 

Direcção Regional de Cultura do Centro / IGESPAR (folhas 153 e 154), pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 92) e pela Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana (folhas 68 a 70 e 86). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 788/07 – Maria de Lurdes Ribeiro Pereira 
Moreira 
DLB N.º 1347/08 | De MARIA DE LURDES RIBEIRO PEREIRA MOREIRA, residente na 

Rua das Lagoas, Alcogulhe de Cima, freguesia de Maceira, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de uma fracção comercial (fracção AX), para adaptação a 

estabelecimento destinado a lavandaria, na Rua Principal, Edifício D. Dinis, n.º 6, 

freguesia de Parceiros. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/16, constante do 

respectivo processo (folha 168), 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 nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde 

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

requerente; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, cujo conteúdo é já do 

conhecimento da requerente; 

3.º caso pretenda publicidade exterior, deverá requerer o seu licenciamento junto do 

competente serviço (Sector de Licenciamentos Diversos); 

4.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 
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4.1. projecto de instalação eléctrica devidamente aprovado pela Certiel – Associação 

Certificadora de Instalações Eléctricas, face à comunicação da mesma entidade, 

(da qual deverá ser dado conhecimento / folha 164); 

4.2. projecto de isolamento acústico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1128/07 – Ivone Jorge Lopes 
DLB N.º 1348/08 | Retirado. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1164/07 – Associação Solidariedade 
Académico de Leiria 
DLB N.º 1349/08 | De ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA, 

com sede na Rua Machado Santos, n.º 8 A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de uso de um estabelecimento comercial 

para creche, na Rua D. João Pereira Venâncio, n.º 103 - Casal do Guerra, freguesia de 

Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/24, constante do 

respectivo processo (folhas 288 e 289), 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 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 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 Setembro, e artigo 46.º do 

RMOUCL. 

4.º Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

5.º Cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelo Instituto da Segurança Social – 

Centro Distrital de Leiria e Autoridade de Saúde (folhas 199 e 206 respectivamente). 

6.º Cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil – (folha 196). 

7.º Cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, 

relativamente aos espaços de jogo e recreio. 
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8.º Cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes. 

9.º Proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

10.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 

art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= 1. 

f) Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

g) Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de verificação térmica 

rectificado, devendo indicar correctamente o procedimento administrativo em causa 

(licenciamento). 

h) Alçado Principal de sobreposição (vermelho e amarelo).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1138/07 – João Soares Almeida 
DLB N.º 1350/08 | De JOÃO SOARES ALMEIDA, residente na Rua D. José Alves 

Correia da Silva, n.º 18 – 1.º D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização da ampliação e alteração de um edifício misto (comércio, armazém e 

habitação), na Rua Comandante João Belo, n.ºs 24 e 26, freguesia de Leiria, inserindo-

se no Centro Histórico e em 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 2008/10/23, constante do 

respectivo processo (folhas 278 e 279), tendo em conta o parecer da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico, 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: 
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1.º cumprir com o disposto na informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana;  

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

Centro (IGESPAR); 

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

3.1. elementos de modo a dar cumprimento ao indicado no parecer emitido pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e Direcção Regional de Cultura do 

Centro (IGESPAR), relativamente às caixilharias e persianas; 

3.2. uma vez que não se considera de aceitar o pedido de exclusão da aplicação do 

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

esclarecedores quanto ao cumprimento do mesmo, nomeadamente no que se 

refere: 

3.2.1. Secção 2.2 – zona de manobra para rotação de 360.º no átrio interior; 

3.2.2. Secção 2.4. – referente às escadas; 

3.2.3. Secção 3.2.2 – meios mecânicos de comunicação vertical alternativos às 

escadas; 

3.2.4. Secção 4.8 - diferença entre as cotas dos pavimentos interiores e o espaço 

de circulação exterior, não devendo exceder 0,02m. 

3.2.5. mais se refere que deverá apresentar Plano de Acessibilidades nos termos 

do disposto no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

3.3. elementos gráficos rectificativos relativamente ao uso do quarto (adjacente à 

cozinha) no piso 1, não podendo o mesmo destinar-se a um compartimento 

habitacional, sendo que não estão garantidas as condições de habitabilidade 

previstas nos artigos 71.º e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3.4. projecto de segurança contra riscos de incêndios, conforme indicado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

3.5. projectos de especialidades, nomeadamente: 

3.5.1. projecto de estabilidade; 

3.5.2. ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia; 

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

3.5.4. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

3.5.5. estudo de verificação do comportamento térmico (Decreto-Lei n.º 80/06, de 

4 de Abril, e Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril, climatização); 

3.5.6. esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

isolamento térmico e climatização, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 80/06, de 4 

de Abril, e Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril; 

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

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

4.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 
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5.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

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

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

aplicável. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro / IGESPAR (folhas 271 a 273), pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 258) e pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (folha 180). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1264/07 – F. Guerra, Empreendimentos 
Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1351/08 | Retirado. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 182/08 – Ilídio António Lopes Coelho 
DLB N.º 1352/08 | Retirado. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 300/08 – Rui Manuel Godinho Ribeiro 
DLB N.º 1353/08 | De RUI MANUEL GODINHO RIBEIRO, residente na Rua 

Comandante João Belo, n.º 28, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para conservação e restauro de edifício de habitação unifamiliar, na Rua Damião de 

Góis, n.º 15 e Rua Padre António, n.º 4, freguesia de Leiria, numa zona de Protecção ao 

Castelo de Leiria. 

Para o local foi já anteriormente aprovado pedido de recuperação da construção 

existente, aprovado por deliberação de Câmara de 2004/01/26, tendo no entanto o 

mesmo caducado devido ao não levantamento da respectiva licença. 

O presente pedido apresenta características semelhantes ao pedido anterior, 

sendo proposta a recuperação da construção existente com alteração da 

compartimentação interior, vãos e cobertura; mantendo-se as áreas de construção e 

paredes exteriores, volumetria e utilização. O proposto destinando-se a um fogo 

habitacional. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/20, constante do 

respectivo processo (folha 101), 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: 
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1.º cumprir com o indicado no parecer da Direcção Regional de Cultura do Centro, 

nomeadamente quanto ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, a cargo do 

dono de obra; salvaguardando-se as competências do IGESPAR – IP (Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico); 

2.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, incluindo 

especificações quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, e plano de acessibilidades nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverão repor-se as infra-

estruturas envolventes à edificação que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 87) e pela Direcção Regional de 

Cultura do Centro (folhas 96 e 97). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 376/08 – Maria da Conceição Armindo 
DLB N.º 1354/08 | De MARIA DA CONCEIÇÃO ARMINDO E OUTRAS, residente na 

Rua José Pedro Dias Júnior, Lote 7, cave, Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização das alterações de um estabelecimento de 

restauração e bebidas, situado no Lote 5, Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, tendo como 

antecedente o processo n.º 2696/80, inserido no loteamento n.º 452/70. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/20, constante do 

respectivo processo (folhas 338 e 339), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

de 4 de Setembro. 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 
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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 pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL. 

7.º Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e do artigo 46.º do RMOUCL. 

8.º Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9.º Cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil (do qual deverá ser 

dado conhecimento às requerentes (folhas 278 e 279). 

10.º Cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de saúde (do qual 

deverá ser dado conhecimento às requerentes (folha 277). 

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 216-E/2008 de 3 de Março. 

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 >= 1. 

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

n.º 216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento. 

g) Plano de Segurança e Saúde. 

h) Termo de responsabilidade do coordenador do projecto (e não coordenador do 

projecto de arquitectura) elaborado nos termos do n.ºs 1 e 5 do artigo 10.º do Decreto-

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

i) Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de segurança rectificado 

no que respeita à operação urbanística (legalização de estabelecimento de restauração 

e bebidas). 
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j) Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalação de gás, 

redigido em conformidade com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. 

Mais deliberou dar conhecimento ao autor da participação (Part. n.º 85/08) dos 

procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 512/08 – Instituto de Gestão Financeira 
e de Infra-Estruturas da Justiça, IP 
DLB N.º 1355/08 | De INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-

ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, IP, com sede na Avenida 5 de Outubro, n.º 124, Lisboa, 

referente ao pedido de parecer prévio para remodelação de acessibilidades e 

instalações sanitárias do Palácio da Justiça de Leiria, no Largo da República, freguesia 

de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/20, constante do 

respectivo processo (folha 7), e face ao disposto no n.º 2 do artigo 7.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 emitir parecer prévio favorável à remodelação de 

acessibilidades e instalações sanitárias do Palácio da Justiça de Leiria. 

Mais deliberou informar o seguinte: 

1.º deverá atender-se ao indicado no parecer emitido pelo Departamento de Obras 

Municipais (do qual deverá ser dado conhecimento / folhas 4, 5 e 6), no que se refere às 

características da intervenção nomeadamente no que respeita à solução arquitectónica 

no edifício existente (pórtico de entrada), desenvolvimento da rampa e características 

da mesma, face às disposições previstas no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, 

e ainda materiais a aplicar; 

2.º deverá acautelar-se a interferência com infra-estruturas eventualmente existentes, 

durante a execução dos trabalhos, dada a sua localização no espaço público, uma vez 

que de acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais, não é visível a 

existência de infra-estruturas no local; 

3.º deverá ainda garantir-se o cumprimento do disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 7.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, no aplicável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 580/08 – Lisdrink, Lda. 
DLB N.º 1356/08 | De LISDRINK, LDA., com sede social na Avenida Adelino Amaro da 

Costa, Lote 21, Bloco B, 3.º B, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um estabelecimento de 

bebidas com espaços destinados a dança, na Rua Machado Santos, n.ºs 7 e 9, 
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freguesia de Leiria, inserindo-se o local em zona de servidão do Edifício do Mercado de 

Leiria ou de Sant’ Ana.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/27, constante do 

respectivo processo (folha 228), tendo em conta o parecer da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana e IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico, 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 cumprir com o disposto no parecer da Direcção Regional de Cultura do 

Centro/IGESPAR, e ainda apresentar os elementos indicados no ponto n.º 8 do mesmo 

parecer; 

2.º cumprir com o disposto no parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil e 

Autoridade de Saúde; 

3.º cumprir com o disposto no parecer do Governo Civil quanto ao horário de 

funcionamento; 

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

4.1 projecto de alterações rectificado, indicando a totalidade das alterações propostas 

face ao inicialmente aprovado e licenciado, em sede do processo n.º 161/02; 

4.2 apresentar elementos escritos e de detalhe esclarecedores quanto ao cumprimento 

do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, conforme o disposto n.º 5 do artigo 3.º 

do referido Decreto-Lei, uma vez que o indicado na memória descritiva não 

corresponde ao uso em questão.  

4.3 esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 101/2008, de 16 

de Junho, nomeadamente no que se refere ao artigo 1.º e n.º 1 do artigo 2.º 

(relativamente aos sistemas de segurança privada); 

4.4 projectos de especialidade; 

5.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

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

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

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

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

partes comuns do edifício; 

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

Sector de Licenciamentos Diversos. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro / IGESPAR (folhas 188 a 190), pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 193), pelo Governo Civil (folhas 191 e 192), pela 
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Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 103) e pela Autoridade de Saúde (folha 

102). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.17. Processo de obras particulares n.º 672/08 – Hospital de Santo André, EPE 
DLB N.º 1357/08 | De HOSPITAL SANTO ANDRÉ, EPE, com endereço postal na Rua 

das Olhalvas, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício destinado a estabelecimento de restauração e bebidas, 

localizado no recinto afecto ao Hospital de Santo André e de apoio ao mesmo, 

enquadrando-se nas disposições do Plano Director Municipal, cujo local se encontra 

cartografado como de Equipamento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/16, constante do 

respectivo processo (folha 259), e face ao disposto no n.º 2 do artigo 7.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 emitir parecer prévio favorável à operação urbanística 

acima referida, devendo no entanto atender ao cumprimento do disposto na legislação 

em vigor aplicável nomeadamente: 

1.º relativamente à segurança contra incêndios bem como questões de salubridade e 

de ordem sanitária; 

2.º Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas 

com mobilidade condicionada; 

3.º deverá ainda garantir-se o cumprimento do disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 7.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. 

Mais deliberou informar que para emissão de autorização de utilização deverá 

apresentar-se: 

a) telas finais rubricadas por técnico devidamente habilitado, acompanhado de 

declaração atestando da conformidade das referidas telas com o existente no 

local; 

b) certificado de inspecção de rede de gás emitido por entidade inspectora; 

c) parecer do Centro de Saúde; 

d) auto de vistoria favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

e) certificado de cumprimento do regime jurídico sobre a poluição sonora. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de informação  
1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 12/08 – Martifer, Gestão de 
Investimentos, SA 
DLB N.º 1358/08 | Retirado 
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1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 26/08 – Paulo Fernando Costa Braz 
DLB N.º 1359/08 | De PAULO FERNANDO COSTA BRAZ, residente na Rua Cidade de 

Halton, Lote 16, 4.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido informação prévia 

sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação unifamiliar, na 

Urbanização Quinta do Seixal, Lote 77, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/20, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do pedido de informação prévia para construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação. 

O pedido em questão situa-se no local supracitado e está inserido no processo 

de loteamento n.º 6/97. 

Analisado o processo ao abrigo do 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, verifica-se que o 

projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o aprovado em sede de 

loteamento n.º 6/97, relativamente à cota de soleira. 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do 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.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/20, 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. Mais deliberou o seguinte: 

1.º  caso pretenda instruir o pedido de comunicação prévia, deverá rectificar o projecto 

de arquitectura face ao acima descrito, de acordo com o n.º 4 do artigo 16.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. 

2.º  o pedido de comunicação prévia, deverá ser instruído nos termos do artigo 35.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, devendo conter os elementos instrutórios definidos no artigo 12.º da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 19/07 – Portrisa, 
Portas e Automatismos, Lda. e Outra 
DLB N.º 1360/08 | De PORTRISA, PORTAS E AUTOMATISMOS, LDA., com sede na 

Rua do Pastor, n.º 16, freguesia de Boa Vista, referente ao pedido de aprovação do 
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projecto para instalação de um reservatório superficial para armazenagem de GPL, com 

11,1m3 na Rua da Majoeira, Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/20 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 

57 e 58), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, 

de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 30 de Novembro, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º antes da emissão do alvará de licença de obras, a emitir futuramente através do 

processo de obras n.º 339/08, deverá apresentar: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo 

de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor 

mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º 

da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 

30 de Novembro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra 

dentro do prazo que vier a ser concedido, nos termos da Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, a que 

se refere o processo de obras n.º 339/08, devendo a construção da instalação obedecer 

ao projecto aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 

de Novembro, devendo juntamente com o requerimento da vistoria, apresentar cópia 

dos certificados de aprovação/conformidade dos equipamentos e relatório de inspecção 

do reservatório, emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual consulta 

das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou a remessa à requerente de um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como de cópias dos pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 53) e Freguesia de Regueira 

de Pontes (folha 44). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 36/79 – Francisco Mirante Ferreira e Outros 
DLB N.º 1361/08 | De FRANCISCO MIRANTE FERREIRA E OUTROS, acompanhado 

de um requerimento de C.I.C. – Construtora Imobiliária do Centro, Lda., com sede na 

Rua Principal n.º 51, em Resouro, freguesia de Urqueira, Concelho de Ourém a solicitar 

a recepção definitiva e o cancelamento das garantias bancárias das obras de 

urbanização (rede viária e rede de esgotos domésticos e pluviais) referentes ao 

Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 313/79, situado em Casais – Cruz 

D`Areia, freguesia de Leiria. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 2007/03/15. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com as informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos, 

constantes do respectivo processo (folhas 920 e 921), deliberou por unanimidade 

autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento da parte 

restante das garantias bancárias n.º 03/002/01013 e n.º 03/002/01014, emitidas pelo 

Banco BPI, SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 37/88 – Manuel dos Santos Osório e Outros 
DLB N.º 1362/08 | De MANUEL DOS SANTOS OSÓRIO E OUTROS, acompanhado de 

um requerimento de Albino Gameiro & Silvas, Lda., com sede na Rua da Escola n.º 20, 

em Murzeleira, freguesia de Albergaria dos Doze, Concelho de Pombal a solicitar a 

recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento situado em Arrabalde da 

Ponte, freguesia de Marrazes. 

A recepção provisória das obras de urbanização foi efectuada em 2001/06/27. 

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

prestada pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos, 

constantes do respectivo processo (folhas 404 e 405), deliberou por unanimidade 

autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento da parte 

restante da garantia bancária n.º 30.14512.5850, emitida pelo Banco Totta & Açores, 

SA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 24/94 – Manuel dos Santos e Outros 
DLB N.º 1363/08 | De MANUEL DOS SANTOS E OUTROS, acompanhado de um 

requerimento de Anabela da Silva Carreira, residente na Rua da Praça n.º 27, no lugar 

e freguesia de Boa Vista a solicitar alterações ao lote 13 (fracção A), que consistem na 

mudança de uso de comércio para Indústria do tipo 4, referente ao loteamento situado 

em Sismaria, freguesia de Marrazes. 
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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 16/10/2008, constante do respectivo processo (folha 

393), 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, condicionadas ao seguinte: 

1. garantir que o isolamento e o funcionamento do uso pretendido sejam compatíveis 

com os restantes usos do prédio; 

2. requerer no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar para 

o efeito cinco exemplares do Anexo I em suporte de papel e um em suporte digital, bem 

como certidão da Conservatória do Registo Predial, válida e actualizada; 

Mais deliberou informar a requerente que no quadro da planta de síntese 

(anexo I) e quadro de áreas a apresentar aquando da emissão do Aditamento ao 

Alvará, devem ser rectificados os 3 asteriscos (***) para a coluna «Industria tipo 4». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 12/04 – Rui Pedro da Costa Manso 
DLB N.º 1364/08 | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua São 

Cristóvão n.º 22, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de um requerimento a 

solicitar rectificação ao regulamento do loteamento situado em Paul, freguesia de 

Parceiros, quanto à largura das varandas com consola máxima de 2 m nos alçados 

principal e posterior. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 08/10/2008, constante da pasta 

relativa à 1.ª alteração ao loteamento (folha 20), deliberou por unanimidade aprovar a 

rectificação solicitada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
2.1. Processo n.º T – 84/2005. Empreitada de remodelação do edifício n.º 4 do 
Município de Leiria em S. Romão, Pousos – Leiria. Aprovação de minuta de 
contrato 
DLB N.º 1365/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da empreitada 
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supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma JCE – Sociedade de Construção 

Civil e Obras Públicas, Lda. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 2008/08/05 por deliberação 

aprovada em minuta, em reunião de Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de 

€84.312,26 + IVA. 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2680/08, de 

2008/07/18. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração 

do respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 77/2007. Empreitada de construção do Pavilhão Desportivo 
do Souto da Carpalhosa. Actas da comissão de abertura e de análise de 
propostas 
DLB N.º 1366/08 | 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: 
— IGECO – INDUSTRIAS GERAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA........................... €1.498.484,84 + IVA 

— QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDA .............................................................. €1.173.061,00 + IVA 

— CONS/A Encosta, Const., SA/Bosogol, Const. e Obras Púb., SA.................. €1.257.484,64 + IVA 

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, conclui – se que os três 

concorrentes inicialmente presentes ao concurso, foram admitidos para efeito de 

análise das respectivas propostas, a saber: 
— IGECO – INDUSTRIAS GERAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.  

— QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA. 

— CONSÓRCIO: A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, S.A / BOSOGOL-CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PÚBLICAS, SA 

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

preço base de €1.200.000,00 e com um prazo de execução de 12 meses. 

Quanto ao 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 
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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 tem 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 

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. IGECO-INDUSTRIAS GERAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA  7,83  6,88  14,71 

2. QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA.  10,00  7,51  17,51 

3. CONS/A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, SA/ 
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/BOSOGOL – CONST. E OBRAS PÚBLICAS,SA 9,33  8,48  17,81 

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: O concorrente n.º 3 apresenta um bom plano de trabalhos, 

bem pormenorizado e coerente quanto aos diversos trabalhos a realizar. Atribuiu-se 

90%. 

Os concorrentes n.º 1 e 2 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: Os concorrentes n.º 2 e 3 apresentam uma memória com 

algum grau de descrição e especificação, tendo sido aplicado o coeficiente de 75%. O 

concorrente n.º 1 apresenta a memória descritiva bastante sucinta, pelo que lhe foi 

atribuído 50%;  

Face aos resultados apurados, verifica-se que o CONSÓRCIO: A ENCOSTA-

CONSTRUÇÕES, S.A. / BOSOGOL- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS,S.A. é o 

que obtêm a melhor pontuação no presente concurso.  

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo 

valor da sua proposta, que é no montante de €1.257.484,64+IVA. 

Mais se propõe que se proceda à 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 tomou conhecimento, e depois de analisar o assunto 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 CONSÓRCIO: A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, SA/BOSOGOL 

– CONST. E OBRAS PÚBLICAS, SA, pelo valor de €1.257.484,64 + IVA, por ser o que 

obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou que se procedesse à audiência dos concorrentes em 

conformidade com o disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 101.º do 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  
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3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Análise dos pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria:  
3.1.1.1. Requerente: Manuel Mota de Oliveira. Decisão final 
DLB N.º 1367/08 | Pela deliberação n.º 981/08, tomada em sua reunião do passado dia 

5 de Agosto de 2008, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de Manuel Mota de Oliveira, residente na Rua do Canto, n.º 785, 2415-002 

Bidoeira de Cima, quanto ao pagamento de indemnização por danos no valor de 

€869,45, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria. 

 Notificado em 15 de Setembro de 2008, a coberto do ofício n.º 14.888, de 10 de 

Setembro, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não 

veio o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis 

que lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por Manuel Mota de Oliveira, e notificar o mandatário do requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.1.2. Requerente: Tânia Catarina Olival de Sousa. Decisão Final 
DLB N.º 1368/08 | Pela deliberação n.º 1115/08, tomada em sua reunião do passado 

dia 2 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir 

a pretensão de Tânia Catarina Olival de Sousa, residente na Rua Boavista, n.º 654, 

Outeiro das Barrocas, 2415-558 Leiria, quanto ao pagamento de indemnização por 

danos no valor de €105,03, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 

extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 17 de Setembro de 2008, a coberto do ofício n.º 14.960, de 11 de 

Setembro, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não 

veio a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis 

que lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por Tânia Catarina Olival de Sousa, e notificar a requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.1.3. Requerente: António Gonçalves Fartaria 
DLB N.º 1369/08 | Retirado. 

 
3.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1370/08 | 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 14 a 27 de Outubro de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 8801, 8802, 8881, 8882, 8883, 8914, 8916 a 8921, 8923, 8924, 

8941, 8975, 8986 a 8990, 9083, 9086 a 9088, 9104, 9264 a 9281, 9283, 9285, 9286, 

9288, 9289, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 567, 568, 609, 615 a 648, às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 749, 1293, 3698, 3699, 3714, 3724, 3729 a 

3731, 3733, 3791, 3801, 3803, 4236, 4239, 4634, 4636, 4801, 4873, 4874, 4985, 4990, 

5072, 5101, 5309, 5490, 5493, 5494, 5499, 5503, 5505, 5509, 5513, 5523, 5526, 5540, 

5541, 5544, 5545, 5589, 5591, 5596, 5600, 5601 a 5605, 5631, 5633 a 5637, 5640, 

5641, 5645, 5649, 5655, 5660, 5664 a 5670, 5687, 5689, 5690, 5693, 5697, 5698, 5701, 

5704 a 5709, 5711, 5715, 5718, 5720 a 5723, 5725, 5726, 5732, 5735, 5738, 5740, 

5743, 5744, 5763, 5768, 5774, 5775, 5780, 5781 a 5787, 5790 a 5799, 5801 a 5804, 

5808, 5810, 5813, 5814, 5816, 5844, 5866, 5879, 5881, 5882, 5886, 5888, 5890, 5894, 

5910, 5912, 5914, 5915, 5917 a 5919, 5921, 5926, 5927, 5929, 5930, 5932 a 5937, 

5939, 5940, 5942, 5944, 5946, 5947, 5949, 5950, 5952, 5971, 5974, 5977 a 5979, 5982, 

5984, 5985, 5988, 5991 a 5993, 6029, 6031 a 6034, 6052, 6054, 6055, 6058, 6065, 

6068, 6070, 6077, 6079, 6080, 6082, 6084 a 6087, 6089, 6090, 6092 a 6094, 6104, 

6107, 6108, 6130, 6133 a 6136, 6139, 6140, 6142, 6144, 6146, 6157, 6159, 6161, 6162, 

6165 a 6168, 6170 a 6176, 6179, 6184 a 6188, 6190 a 6192, 6194, 6196, 6205, 6208, 

6219, 6221, 6224, 6225, 6388, 6459, 6511, 6622, 6653, 6654, 6706, 6722, 7323, 7325, 

7326, 7328, 7330, 7331, 7545, 7609, 7625, 8325, 8387, 8425, 8426, 8581, 8588, 8591, 

8610, 8641, 8642, 8657, 8669, 8676, 8696, 8700, 8705, 8707, 8709 a 8715, 8728 a 

8731, 8736, 8742, 8768, 8807, 8816, 8824, 8826, 8827, 8843, 8854, 8861 a 8863, 8865 

a 8872, 8874, 8877 a 8880, 8886 a 8899, 8909, 8910, 8912, 8913, 8915, 8922, 8925 a 

8940, 8942 a 8970, 8973, 8974, 8976 a 8985, 8991 a 9082, 9084 a 9085, 9089, 9090, 

9091, 9093 a 9103, 9105, 9107 a 9144, 9146 a 9153, 9155, 9157, 9159 a 9192, 9194, 

9195, 9196, 9198 a 9202, 9204 a 9225, 9228, 9231 a 9235, 9237, 9238, 9247, 9249 a 

9263, 9282, 9284, 9287, 9290 a 9295, 9300 no valor total de €5.238.783,26. 
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3.2.2. XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação  
DLB N.º 1371/08 | Presente a XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 17.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 2.ª Alteração ao Orçamento da Receita, 15.ª Alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos e na 14.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 

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

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

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Sr.ª Presidente, de 22 de 

Outubro, que autoriza a XVIII Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente 

ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €117.277,00 e 

diminuições/anulações no montante de €72.277,00, XVII alteração ao Orçamento da 

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

€108.077,00 cada e a II Alteração ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €3.814.400,00 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Minuta de contrato-promessa de permuta a celebrar entre o Município de 
Leiria e José Mário Martins Dias e mulher 
DLB N.º 1372/08 | Presente a minuta de contrato-promessa de permuta a celebrar entre 

o Município de Leiria e José Mário Martins Dias e mulher, do seguinte teor: 

«MINUTA DE CONTRATO-PROMESSA DE PERMUTA 

Primeiro Contratante: 

Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, pessoa colectiva número 505 181 266, com sede 

no Largo da República, na cidade de Leiria. 

Segundos Contratantes: 

Margarida Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins Dias, natural da freguesia de Leiria, 

do concelho de Leiria, N.I.F. 115 304 878, titular do B.I. nº 642268, de 09/01/2001, do 

Arquivo de Identificação de Leiria, casada em regime de comunhão de adquiridos com 

José Mário Martins Dias, natural da freguesia de Souto da Casa, do concelho de 

Fundão, N.I.F. 115 303 707, titular do B.I. nº 518150, de 06/03/2000, do Arquivo de 

Identificação de Leiria, ambos residentes na Praceta Dr.ª Alcinda da Silva Carvalho, 

Lote 1 – 2.º A, 2410-382 Leiria, da freguesia e concelho de Leiria. 

Considerando as deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Leiria em suas 

reuniões de 11/12/2007 e de 29/10/2007 e a tomada pela Assembleia Municipal de 
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Leiria em sua sessão de 20/12/2007, é celebrado o contrato resultante das cláusulas 

que se seguem, a cujo integral cumprimento as partes reciprocamente se vinculam: 

Cláusula Primeira 
O primeiro contratante é proprietário do piso um, destinado a comércio e serviços, com 

a área de 430,5m2, do edifício em construção na Parcela A, composta por terreno para 

construção, a confrontar do norte com caminho, do sul com Avenida Adelino Amaro da 

Costa, do nascente com “CJL – Transacções Imobiliárias, Ld.ª” e do poente com 

Município de Leiria, sita na Avenida Adelino Amaro da Costa, lugar de Arrabalde da 

Ponte, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 8715.º e descrita na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o 

número 7633, da mesma freguesia, a favor da sociedade «Creinvest – Investimentos 

Imobiliários, SA», através da G-AP. 26, de 2006/09/18 e AVERB. - AP. 71 de 

2006/12/29, com sede no Edifício Infante, Avenida D. João II, n.º 16.05, L, 6.º I, Parque 

das Nações, Lisboa, objecto do processo de licenciamento de operação urbanística n.º 

586/06, que lhe será entregue na data da emissão da respectiva autorização de 

utilização, conforme escritura pública de permuta e constituição de servidão, celebrada 

no dia 28 de Dezembro de 2006, no Primeiro Cartório Notarial de Competência 

Especializada de Leiria, exarada de folhas quinze a folhas dezoito, do livro de notas 

para escrituras diversas, número trezentos e trinta e sete traço A. 

No referido piso um, para além de outra ou outras, será constituída uma fracção 

autónoma com a área de 199,636m2. 

Cláusula Segunda 
Os segundos contratantes são proprietários de um prédio rústico, com a área de 

1128,00m2, composto por terra de cultura com árvores de fruto e cepas, a confrontar do 

norte com Manuel de Oliveira Lopes, do sul com parte urbana, do nascente com Rua da 

Fonte Pocinho e do poente com Luís Góis, sito na Quinta do Cabeço, freguesia e 

concelho de Leiria, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 253.º e descrito a seu 

favor na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1088, da 

freguesia de Leiria, pela G19950517003 – AP 3 de 1995/05/17, e de um prédio urbano, 

com a área coberta de 85,00 m2 e descoberta de 50,00 m2, composto por prédio para 

habitação, dependência e logradouro, a confrontar do norte Felícia Quitério Duarte, do 

sul e do poente com Rua da Fonte Pocinho e do nascente com Felícia Quitéria Duarte, 

sito no lugar de Fonte do Pocinho, freguesia e concelho de Leiria, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 430.º e descrito a seu favor na Primeira Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o n.º 1089, da freguesia de Leiria, através da 

G19950517003 – AP 3 de 1995/05/17. 

Cláusula Terceira 
O primeiro contratante promete dar aos segundos e estes prometem aceitar, uma 

fracção autónoma com a área de 199,636 m2, no piso um da edificação melhor 
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identificada na cláusula primeira, na data da emissão da respectiva autorização de 

utilização, com o valor de €499.090,00, conforme resulta de relatório de avaliação 

constante do respectivo processo administrativo. 

Cláusula Quarta 
Os segundos contratantes prometem dar em permuta ao Município de Leiria, e este 

promete aceitar, na mesma data, o prédio sito na Quinta do Cabeço e o prédio sito em 

Fonte do Pocinho, ambos da freguesia e concelho de Leiria, melhor identificados na 

cláusula segunda, com o valor de €499.090,00, conforme resulta de relatório de 

avaliação constante do respectivo processo administrativo. 

Cláusula Quinta 
A escritura pública de permuta será realizada na data da emissão da autorização de 

utilização para a fracção autónoma objecto da permuta. 

Cláusula Sexta 
Em caso de incumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato, 

poderá a outra parte exigir da parte faltosa, nos termos do artigo 830.º do Código Civil, 

a execução específica do contrato. 

Cláusula Sétima 
Todas as comunicações entre as partes contratantes relativas ao presente contrato, 

serão feitas para as moradas a seguir referidas, por carta registada com aviso de 

recepção, ficando as partes obrigadas a comunicar reciprocamente qualquer alteração 

das mesmas. 

Primeiro Contratante: Município de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria, à 

atenção da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

Segundos Contratantes: 

Praceta Dr.ª Alcinda da Silva Carvalho, Lote 1 – 2.º A, 2410-382 Leiria. Este contrato-

promessa encontra-se redigido em dois exemplares, ambos com o valor de original, e 

está conforme a vontade das partes que por tal motivo o vão assinar.  

Leiria, 29 de Outubro de 2008. 

Pelo Primeiro Contratante | Isabel Damasceno Campos 

Os segundos contratantes | ________________________» 

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

com o teor da minuta de contrato-promessa de permuta e conferir poderes à Senhora 

Presidente para proceder à outorga do referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Doação de equipamento informático à Casa do Futebol Clube do Porto – 
Dragões de Leiria 
DLB N.º 1373/08 | Presente um pedido de cedência de equipamento informático pela 

Casa do Futebol Clube do Porto – Dragões de Leiria (ENT. 2008/21955). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com 

os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ceder à Casa 

do Futebol Clube do Porto – Dragões de Leiria, um monitor MAC 17" e um computador 

Fujitsu Siemens Scenic, inventariados sob os números 44450 e 42982, 

respectivamente.  

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para proceder ao abate deste 

equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1374/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 27 de Outubro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €10.907.496,57 sendo de 

Operações Orçamentais €10.238.007,50 e de Operações de Tesouraria €669.489,07, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
  Divisão de Recursos Humanos 

 

Voto de pesar 
DLB N.º 1375/08 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário, João Pedro Jorge Jordão, Fiscal 

Municipal Principal, do quadro de pessoal do Município de Leiria, pelo falecimento de 

seu sogro. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e 

Ambiente 
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5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 1376/08 | 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, dos n.º 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro (audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Entfe.08/7144 Manuel Pereira de Oliveira Cartazes publicitários Vários pontos da cidade, 
com incidência na zona 
histórica. 

Ent. 08/15431 Comumspace, Lda Painel publicitário Av. das Comunidades 
Europeias (junto ao Ed. 
Hillside), freguesia de 
Leiria 

Ent. 04/27635 Clínica Médico-Dentária 
Dom Bosco, Lda 

Diversa publicidade Rua Miguel Torga, 73, 
freguesia de Leiria 

Ent. 07/15857 Vodafone Portugal, 
Comunicações Pessoais, 
SA 

Anúncios luminosos Av. Heróis de Angola, 93, 
freguesia de Leiria 

Ent. 04/6345 Hidden Hearing Portugal 
Comércio de Auxiliares 
Auditivos Unipessoal, Lda 

Anúncio luminoso Av. Heróis de Angola, 76, 
1º C, freguesia de Leiria 

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, dos n.º 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 do teor da presente 

deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 
DLB N.º 1377/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessa deliberação para 

exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. Não o tendo feito, foram de novo, presentes os processos 

a seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 

2, alínea a), n.º 3, n.º 4 e n.º 5 do Regulamento Municipal de Publicidade deliberasse 

ordenar a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos 

motivos constantes das deliberações anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização da 
Publicidade 

Observ. 

Ent. 
05/109
49 

Ybrik-Com. 
Internacional 

e 
Representaç

ões Lda 

2008/04/
29 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s n.º 
6430, de 
2005/04/
01, nova 
visita em 
14/04/20
08 

Um anúncio 
luminoso; 
sequência 
de letras 

Estrada de 
Santiago, Lt.3, 
Lj Esq., 
Marrazes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
15118 de 
2008/09/16 

Int. 
08/835
2 

Domplex 
Logis – 

Gestão de 
Suportes 

Logísticos, 
SA 

2008/09/
02 

 
 
Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9574 
de 
2008/07/
02 

Placa 
direccional 

EN 242 – Zona 
Industrial da 
Barosa 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
14878 de 
2008/09/10 

Int. 
08/835
4 

Plastidom, 
Plásticos 

Industriais e 
Domésticos, 

SA 

2008/09/
02 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9573 
de 
2008/07/
02 

Placa 
direccional 

EN 242 – Zona 
Industrial da 
Barosa 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
14877 de 
2008/09/10 

Int. 
08/835
5 

Sarraipa, 
Máquinas e 
Equipament

os 
Industriais, 

SA 
  

2008/09/
02 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9572 
de 
2008/07/
02 

Placa 
direccional 

EN 242 – Zona 
Industrial da 
Barosa 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
14879 de 
2008/09/10 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no seguimento das anteriores 

deliberações, deliberou por unanimidade ordenar a remoção da publicidade e 
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respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal de Publicidade, pelos 

mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de ordenar a 

remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º do mesmo 

Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Anulação de guia de recebimento 
DLB N.º 1378/08 | No seguimento do pedido de licenciamento foi o mesmo deferido e 

emitida guia de recebimento da taxa devida, a qual não foi paga pelo motivo indicado: 

Entidade N.º da 
Guia 

Valor: 
€ 

Objecto do 
Pedido: 

Motivo da Anulação 

Adailton Oliveira 
da Silva 

1170/0
8 

12,04 Emissão de Mapa 
de Horário de 

Funcionamento 

O estabelecimento encontra-se 
encerrado, conforme informação da 
Fiscalização de 2008/10/01. 

Assim, propôs-se a anulação da guia de recebimento mencionada no mapa 

supra, conforme motivo exposto. 

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

guia de recebimento mencionada no mapa supra, conforme motivo exposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE. 08/6446) 
DLB N.º 1379/08 | Presente o requerimento do GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO 

TELHEIRENSE, com sede na Rua do Barreiro, Telheiro, freguesia da Maceira, a 

solicitar licença especial de ruído para a apresentação do evento designado «Concerto 

com Banda Musical» a realizar no Salão da Colectividade, sito na Rua do Barreiro, 

Telheiro, Maceira, dia 26 de Setembro do corrente, entre as 22 horas e as 24 horas, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/29, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2008/09/29 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/09/29, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22091) 
DLB N.º 1380/08 | Presente o requerimento de EMÍDIO PEDRO SIMÃO DA SILVA, com 

morada na Rua Barão de Viamonte, n.º 59, freguesia de Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído para realizar no dia 11 de Outubro corrente uma celebração religiosa 
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Hindu com animação musical a decorrer no Salão de Festas da Capela de Nossa 

Senhora do Monte, sito no lugar de Abadia, freguesia de Cortes, entre as 00 horas e as 

6 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/10/09, 

a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/10/11, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22197) 
DLB N.º 1381/08 | Presente o requerimento da firma BOSOGOL, CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PÚBLICAS, SA, com sede em Vale Juncal, freguesia de Parceiros, a solicitar 

licença especial de ruído para o período de 8 de Outubro a 7 de Novembro de 2008, 

para proceder à realização de trabalhos de demolição e de escavação, a decorrerem no 

gaveto formado pela ruas de Alcobaça e Machado Santos, em Leiria, entre as 7 horas e 

as 23 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/10/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 

compreendidos entre 8 de Outubro a 7 de Novembro de 2008, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22299) 
DLB N.º 1382/08 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO TUNNING BROTHERS, 

com sede na Rua Principal, n.º 1269, Souto da Carpalhosa, a solicitar licença especial 

de ruído para realização de Encontro/Convívio Tunning no âmbito do 6.º Aniversário da 

Associação, a realizar das 9 horas do dia 2008/10/11 às 2 horas do dia 2008/10/12 e 

das 9 horas às 20 horas do dia 2008/10/12, no Aeródromo do Falcão, sito no lugar do 

Falcão, freguesia de Marrazes, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 2008/10/09, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/09 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 11 e 

12 de Outubro, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22095) 
DLB N.º 1383/08 | Presente o requerimento da firma DESAFIOS URBANOS, LDA., com 

sede no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe Fonseca, freguesia de Leiria, a 

solicitar licença especial de ruído para proceder à realização de Música ao Vivo no Bar 
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Batidos no Parque, sito no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe Fonseca, 

freguesia de Leiria, no dia 10 de Outubro de 2008, entre as 22 horas e a 1 hora da 

manhã seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/10/13, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/13 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

10/10/2008, entre as 22 horas e a 1 hora do dia seguinte, mediante emissão da licença 

especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/21533) 
DLB N.º 1384/08 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na 

Rua Principal, n.º 55, Grou, freguesia de Monte Redondo, a solicitar licença especial de 

ruído para apresentar no dia 10 de Outubro de 2008, um espectáculo de Karaoke, no 

café «O Abrigo», sito na mesma morada, entre as 22 horas e as 2 horas, da manhã 

seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/30, 

a deferir o pedido.  

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

Despacho de 2008/09/30 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/10/10, das 22 horas às 2 horas da manhã seguinte e mediante emissão da licença 

especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.10. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.08/22422) 
DLB N.º 1385/08 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, com morada na 

Rua Principal, n.º 55, Grou, Freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para apresentar no dia 24 de Outubro de 2008, música ao 

vivo, no Café «O Abrigo» sito na morada acima indicada, entre as 22 horas e as 2 horas 

da manhã seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/10/21, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/21 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/10/24, 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. 

 

5.1.11. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22191) 
DLB N.º 1386/08 | Presente o requerimento de PAULO RICARDO DOS SANTOS 

SOARES RESENDE, residente na rua da Valeira, n.º 8, Venda, freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria, a solicitar licença especial de ruído para apresentar no dia 18 de 



1553 (43) 
 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2008.10.28 
Im-DA-15-09_A00 

 

Outubro de 2008, música ao vivo no Bar Day Night, sito na rua das Tílias, freguesia de 

Maceira, concelho de Leiria, entre as 21 horas e as 2 horas, da manhã seguinte, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/10/17, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 2008/10/17 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/10/18, 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. 

 
5.1.12. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 08/22097) 
DLB N.º 1387/08 | Presente o requerimento da firma DESAFIOS URBANOS, LDA., com 

sede no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe Fonseca, freguesia de Leiria, a 

solicitar licença especial de ruído no dia 17 de Outubro de 2008, para apresentar 

música ao vivo no Bar Batidos no Parque, sito na morada acima mencionada, entre as 

22 horas e a 1 hora da manhã seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2008/10/10, a deferir o pedido.  

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

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

2008/10/17, entre as 22 horas e a 1 hora da manhã seguinte, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.13. Alargamento de horário de funcionamento. Intenção de indeferimento do 
pedido (ENT. 08/21547) 
DLB N.º 1388/08 | Presente o requerimento de LISDRINK, LDA, com sede na Av. 

Combatentes da Grande Guerra, Mercado Santana, loja 6, Leiria, a solicitar o 

alargamento de horário de funcionamento até às 5.30 horas para o estabelecimento de 

bebidas com pista de dança denominado «Fish», sito na Rua Machado dos Santos n.º 

7, em Leiria. 

Porém, ao abrigo do artigo 53.º do Código do Procedimento Administrativo 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, a requerente não faz prova de 

possuir legitimidade para a formulação do pedido, uma vez que o mapa de horário do 

estabelecimento em causa foi emitido para outro titular, pelo que deverá aquela ser 

notificada nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo (audiência de interessados) da intenção de indeferimento 

do pedido. 

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

manifestar a intenção de indeferir o pedido, por a requerente não fazer prova de possuir 
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legitimidade para a formulação do mesmo, conforme estipula o artigo 53.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

Mais deliberou notificar a requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do mesmo Código (audiência de interessados) do teor da presente 

deliberação, concedendo o prazo de 10 dias para se pronunciar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.14. Alargamento de horário de funcionamento (ENT. 08/20722) 
DLB N.º 1389/08 | Presente a carta da firma LAVRADOR & SILVA, LDA., sita na Rua 

Tecnologia e Gestão, Alto do Vieiro, Leiria, a solicitar alargamento de horário de 

funcionamento para o estabelecimento de discoteca designado de «Sushi Disco Club», 

sito na morada supra, até às 6 horas da manhã, uma vez que a autorização anterior já 

terminou. Assim, foi solicitado à PSP de Leiria para se pronunciar quanto ao 

alargamento de horário de funcionamento, tendo a mesma emitido o seguinte parecer, 

que se transcreve: «...Mais informo que este alargamento de horário, até às 6 horas, 

não deverá ultrapassar o período de 3 meses, findo o qual deverá ser solicitado novo 

parecer», conforme oficio n.º NOPINFO. 514/08, de 2008/10/06.  

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

manifestar a intenção de deferir parcialmente o pedido de alargamento de horário de 

funcionamento até às 6 horas, apenas para o período de 3 meses (Novembro e 

Dezembro, de 2008 e Janeiro de 2009) a título excepcional, nos termos do n.º 1, do 

artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste 

Município e de acordo com o parecer emitido pela PSP de Leiria, pelo que deverá ser 

comunicado ao requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, concedendo o direito de audiência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.15. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 175 para o n.º 
174 (ENT. 08/22640) 
DLB N.º 1390/08 | Presente o requerimento de MÁRIO MANUEL MANSO, residente em 

Mougueira, Sertã, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 175 que já ocupa, pela atribuição 

do lugar cativo n.º 174, que se encontra vago para venda de têxteis, no Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 174 a Mário Manuel Manso, deixando vago o 

lugar n.º 175, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.16. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar de venda n.º 
267 (ENT. 08/22641) 
DLB N.º 1391/08 | Presente o requerimento da firma MALHAS CAMBRA COMÉRCIO 

DE MALHAS, LDA., com sede na Rua da Estrada, n.º 5, freguesia de Codal, concelho 

de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, a solicitar a ocupação do lugar cativo n.º 267, 

que se encontra vago, para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 267 à firma Malhas Cambra Comércio de 

Malhas, Lda., uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 

2003/04/17.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Divisão da Acção Educativa Municipal 

 
6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
6.1.1. Projecto Aldeia de Natal 2008. Programação e orçamento 
DLB N.º 1392/08 | Presente pelos Senhores Vereadores Dr. Vítor Lourenço e Dra. 

Neusa Magalhães uma proposta do seguinte teor: 

«Aldeia de Natal 2008 | 29 de Novembro a 22 de Dezembro de 2008 
De 29 de Novembro a 22 de Dezembro de 2008 terá lugar a 8.ª edição da Aldeia de 

Natal, na zona compreendida entre o Jardim Luís de Camões, o Largo 5 de Outubro e a 

Praça Rodrigues Lobo. 

Em 2007, a Aldeia de Natal recebeu cerca de 24 mil visitantes, expressão evidente do 

sucesso que tem pautado esta iniciativa. Trata-se, pois, de um projecto de manifesta 

relevância local, regional e nacional, reconhecido e aplaudido por todos, com um forte 

impacto junto das crianças, pais, familiares e público em geral. 

A iniciativa, de cariz social e pedagógico, assume-se como um espaço lúdico-

pedagógico, de livre acesso e exploração, onde reinam a imaginação, a criatividade, a 

alegria, o convívio, a amizade, a transmissão de valores, a interacção familiar e, acima 

de tudo, o aprender a ser e a fazer. 

O forte envolvimento de diversas entidades do concelho de Leiria (cerca de 100 

entidades em 2007) representa igualmente um dos aspectos que caracteriza este 

projecto. Neste âmbito, destaca-se o conceito de Cidade Educadora, segundo o qual a 

cidade deve ser encarada como um espaço formativo convivencial, de acesso à cultura 
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e ao conhecimento, mobilizando para tal os diversos agentes locais (entidades públicas, 

associativismo, empresas, etc.), com vista à convergência intencional de sinergias 

locais e a uma verdadeira afirmação do conceito de cidadania. 

I. FINALIDADES 
— Promover a dinamização da cidade na época de Natal, mediante o investimento 

num espaço lúdico-pedagógico temporário. 

— Fomentar o envolvimento da comunidade local em torno de um projecto comum, 

mediante o estabelecimento de parcerias. 

II. DESTINATÁRIOS 
Este projecto destina-se à população em geral, embora vocacionado especialmente 

para crianças e jovens, bem como os seus familiares. Não tendo abdicado do conceito 

de Ludoteca, definiu-se a participação dos destinatários segundo três modalidades 

distintas: 

1) Grupos organizados: estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º CEB, 

instituições de solidariedade e tempos livres; 

2) Participantes individuais; 

3) Participação especial: Pediatria do Hospital de Santo André. 

III. FUNCIONAMENTO 
Calendário: de 29 de Novembro a 22 de Dezembro de 2008 

Inauguração: 29 de Novembro de 2008, pelas 15 horas 

Festa de Encerramento: 21 de Dezembro de 2008 

Horário 
Dias úteis: 09h 00 min às 19h 00min 

Fins-de-semana: 10h 00min às 19h 00min 

IV. CONTEÚDOS E ACTIVIDADES – COMPONENTES DO PROJECTO 
O projecto é composto por várias componentes, como se pode ver no quadro abaixo.  

Componente Descrição Local 
1. Espaços de 
Animação 
Permanente  
 

Espaços temáticos nos quais são trabalhadas 
várias áreas do conhecimento e de actividade, na 
vertente lúdico-pedagógica, tais como: expressão 
motora, expressão dramática / caracterização, 
expressão plástica, expressão musical, leitura, 
ciências, novas tecnologias, preservação do 
ambiente, etc. 

Jardim Luís de 
Camões 

Largo 5 de Outubro 

2. Casa da 
Solidariedade 

 

Espaço de divulgação e promoção da actividade 
das instituições de solidariedade social do 
concelho 

Jardim Luís de 
Camões 

3. Animação 
Calendarizada 

 

Actividades pontuais: Dia da Dança, Dia da 
Música, ateliers, animação de rua, actividades 
desportivas.  

Jardim Luís de 
Camões 

Largo 5 de Outubro 
4. Comboio de Natal  

 
a) Passeio pela cidade, no Comboio de Natal  
b) Concurso “O Natal na Cidade” –Realização de 
um concurso/sorteio semanal, com base no 
roteiro do Comboio de Natal. 

Partida : Praça 
Rodrigues Lobo 

Chegada: Jardim Luís 
de Camões 

V. ORÇAMENTO  

Descrição Valor 
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Atribuição de apoio à entidade parceira - Agência para a Promoção e 
Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós  

€80.955,38 

Atribuição de apoios a entidades parceiras (Instituições de Solidariedade Social, 
escolas, entre outras) 

€2.000,00 

TOTAL: €82.955,38 

À semelhança dos anos anteriores, o projecto deverá contar com o apoio de 

vários patrocinadores, ao abrigo da Lei do Mecenato, sendo oportunamente 

apresentado ao executivo camarário.  

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

3741/08, 22 de Outubro. 

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

das alíneas e) e f) do n.º 3 artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e 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 aprovar a realização das despesas apresentadas e transferir para: 

—  A Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós o valor das despesas, até ao montante máximo de 

€80.955,38, em duas fases: €45.000,00 em Dezembro de 2008, e o restante 

após informação dos serviços de educação. 

—  As entidades parceiras os apoios até ao montante máximo de €2.000,00. As 

transferências efectuar-se-ão após informação dos serviços da educação aos 

serviços financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Apoio ao Orfeão de Leiria 
DLB N.º 1393/08 | Presente carta do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (ENT. 

08/16614) a solicitar apoio para a aquisição de um autocarro de 53 lugares. 

Considerando as alterações ao funcionamento do ensino artístico, com a criação 

das Escolas de Referência, e a necessidade de transporte de alunos; 

Considerando as parcerias existentes entre o Município e o Orfeão de Leiria 

para o desenvolvimento de vários programas, nomeadamente no âmbito das 

actividades de enriquecimento curricular; 

Considerando a possibilidade de disponibilização de transporte de crianças para 

as actividades promovidas pelo Município. 

Considerando os critérios existentes no Município para o apoio na aquisição de 

viaturas (mais de 9 lugares); 

Propôs-se a atribuição de uma verba no valor de €27.500,00 para fazer face aos 

encargos com a aquisição de uma nova viatura. Após a apresentação dos documentos 

comprovativos, os Serviços da Educação informarão os Serviços Financeiros. 

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

3743/08, 22 de Outubro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, das alíneas a) e e) do n.º 3 do artigo 19.º todas da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, das alíneas l) e m) do n.º 1 e alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta e apoiar o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes com a 

verba de €27.500,00 para aquisição de uma viatura nova (autocarro 53 lugares).  

Mais deliberou que a transferência se processasse após apresentação de 

documentos comprovativos e informação dos Serviços da Educação aos Serviços 

Financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1.º CEB – Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, refeições da 
Escola Branca, Leiria n.º 1. Transferência de verba 
DLB N.º 1394/08 | Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 

251/2005, de 25 de Outubro e Despacho n.º 12037/2007); 

Considerando o elevado número de refeições servidas (12.958) aos alunos da 

Escola do 1.º CEB de Leiria n.º 1, no ano lectivo de 2007/2008, por parte da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo; 

Considerando o acréscimo de despesa no orçamento do estabelecimento de 

ensino. 

Propõe-se a transferência de €1.300,00 para a Escola Secundária Francisco 

Rodrigues Lobo para fazer face às despesas com o programa. 

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

3744/08, 22 de Outubro. 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e das alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a transferência 

de €1.300,00 para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1.º CEB para o ano lectivo de 2008/2009. Proposta da actualização do 
valor da refeição  
DLB N.º 1395/08 | Considerando o Programa «Serviço de Refeições – 1.º CEB» 

existente no concelho de Leiria, desde o ano lectivo 2001/2002 (aprovado por 

deliberação camarária de 24 de Outubro de 2001); 
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Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho n.º 22 251/2005, de 25 

de Outubro), conjugado pelo despacho n.º 20956/2008, do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, de 24 de Julho de 2008; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados entre o Município de Leiria 

e as entidades parceiras (Freguesias, Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais 

e outras instituições – de utilidade pública e de solidariedade social), celebrados em 

2006 e 2007; 

Considerando a deliberação camarária n.º 1126, de 2 de Setembro de 2008, que 

actualiza o preço da refeição para os alunos do 1.º CEB das escolas do concelho, 

durante o ano lectivo 2008/2009; 

É presente o mapa com entidades gestoras do programa e proposta de valores, 

com produção de efeitos ao início do ano lectivo (o mapa fica anexo à presente acta, 

fazendo dela parte integrante (Anexo C).  

Os valores implicados nestas despesas foram objecto da proposta de cabimento 

abaixo referida: 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor Cabimentado Proposta de Cabimento n.º 

2008-A-36 € 210.486,35 3474/08, 30 de Setembro 

2008-A-37 € 55.484,31 3475/08, 30 de Setembro 

2008-A-38 € 255.796,27 3476/08, 30 de Setembro 

2008-A-40 € 70.444,93 3477/08, 30 de Setembro 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e das alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar a proposta 

apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Abertura de novos lugares de jardim-de-infância. Verba de arranque para 
apetrechamento 
DLB N.º 1396/08 | Presente pelo Vereador Senhor Dr. Vítor Lourenço a proposta do 

seguinte teor: 

«A Câmara Municipal de Leiria tem vindo a garantir a expansão da rede pública 

da Educação Pré-Escolar, com a criação progressiva de novos lugares de Jardim-de-

infância. Para tal e considerando: 

1. Que é necessário apetrechar os espaços onde decorrem as actividades 

educativas; 
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2. Que o equipamento constitui um meio de intervenção indirecta do educador de 

infância na sua acção pedagógica e didáctica, e que o mesmo deverá satisfazer 

um conjunto de requisitos de qualidade: estética, adequação ao nível etário, 

resistência, normas de segurança, multiplicidade de utilizações, entre outros; 

3. Que os equipamentos educativos – mobiliário, material didáctico, de apoio, 

consumo e de exterior, devem privilegiar os seguintes aspectos: 

— Estimular o desenvolvimento cognitivo; 

— Estimular o exercício físico; 

— Favorecer a fantasia e o jogo simbólico; 

— Favorecer a criatividade. 

4. Que as orientações curriculares para a educação pré-escolar (OCEPE) 

contemplam as áreas de: conteúdo; formação pessoal e social; expressão e 

comunicação; domínios da linguagem e abordagem da escrita; matemática e 

conhecimento do mundo. 

Assim, propõe-se a atribuição de uma verba de arranque à Junta de Freguesia 

de Monte Redondo no valor de €2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros) para 

aquisição de equipamentos educativos do Jardim-de-infância de Casal Novo, de acordo 

com a Lei n.º 159/99 e 169/99, de 14 e 18 de Setembro, respectivamente. 

Mais se propõe, que após a recepção da verba, a Freguesia de Monte Redondo 

apresente ao Município de Leiria, no prazo de 3 meses, as cópias dos documentos 

justificativos das despesas efectuadas com a aquisição dos materiais constantes na 

proposta.» 

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

3745/08, 22 de Outubro. 

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

da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com a proposta acima transcrita, no sentido de atribuir uma 

verba no valor de €2.250,00, por cada lugar de Jardim-de-infância a criar.  

Mais deliberou atribuir à Freguesia de Monte Redondo a verba de €2.250,00 

(dois mil duzentos e cinquenta euros) para aquisição de equipamentos educativos do 

Jardim-de-infância de Casal Novo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.6. Educação Pré-Escolar. Verba de arranque para as salas de actividades de 
apoio sócio-educativo 
DLB N.º 1397/08 | Presente pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço uma proposta do 

seguinte teor: 
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«A Lei-Quadro de Educação Pré-Escolar – Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, veio a 

estabelecer o desenvolvimento das actividades de Apoio à Família, como um serviço 

que integra o funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

1. Considerando que nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, é da competência dos Órgãos Municipais o 

apetrechamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar; 

2. Considerando que é necessário apetrechar os espaços onde decorrem as 

actividades de Apoio Sócio-Educativo nos estabelecimentos mencionados; 

3. Considerando que os equipamentos educativos (material didáctico, de apoio, de 

consumo e exterior), devem privilegiar os seguintes objectivos: 

— Favorecer a fruição do tempo livre; 

— Favorecer a actividade lúdica que comporte experiências cognitivas, 

afectivas e sociabilizadoras; 

— Estimular a autonomia do pensamento, acção, valores de partilha, 

cooperação e solidariedade; 

— Estimular laços com a natureza e a comunidade. 

 Proponho a atribuição de uma verba de arranque por sala, no valor de 

€1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), de acordo com a Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com destino aos Jardins-de-

infância que venham a implementar as actividades de Apoio Sócio-Educativo. 

Mais se propõe que após a recepção da verba, os Agrupamentos de Escolas 

e/ou Junta de Freguesias, apresentem ao Município de Leiria, no prazo de 3 meses, as 

cópias dos documentos justificativos das despesas efectuadas com a aquisição dos 

materiais constantes na proposta.» 

Neste âmbito propôs-se a transferência daquela verba para as seguintes 

entidades:  

— Agrupamento de Escolas de Marrazes (apoio social do Jardim de Infância de 

Marrazes n.º 1 e n.º 2) ………………………………………….……………….€1.250,00 

— Agrupamento de Escolas José Saraiva (apoio social do Jardim de Infância do 

Telheiro…………………………………………………………………………… €1.250,00 

— Junta de Freguesia de Monte Redondo (Apoio Social do Jardim de Infância de Casal 

Novo) ………………………………………………………………………………€1.250,00 
Os valores implicados nesta despesa foram objecto das propostas de cabimento 

n.º 3746/08 e 3747/08, ambas de 22 de Outubro. 

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

com a proposta acima transcrita no sentido de atribuir uma verba de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros) por cada sala de Jardim-de-Infância que venha a 

desenvolver as actividades de Apoio Sócio-Educativo. 

Mais deliberou transferir as verbas para as seguintes entidades:  
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— Agrupamento de Escolas de Marrazes (apoio social do Jardim de Infância de 

Marrazes n.º 1 e n.º 2) ……………………………………………….………….€1.250,00 

— Agrupamento de Escolas José Saraiva (apoio social do Jardim de Infância do 

Telheiro…………………………………………………………………………… €1.250,00 

— Junta de Freguesia de Monte Redondo (Apoio Social do Jardim de Infância de Casal 

Novo) ……………………………………………………………………………...€1.250,00 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.7. Apoio ao Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio. Unidade de Saúde Familiar 
DLB N.º 1398/08 | Presente o email, datado de 2008/09/17, do Centro de Saúde Dr. 

Arnaldo Sampaio (valência de Marrazes), solicitando o apoio do Município de Leiria, sob 

a forma de cedência de mobiliário para equipar o «Cantinho dos Pequenotes» da 

Unidade de Saúde Familiar. 

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

da alínea b) do artigo 22.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e das alíneas h) do n.º 

2 e b) do n.º 4 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade apoiar o Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio – Unidade de Saúde 

Familiar, mediante a cedência do mobiliário referido na Ordem de Execução n.º 

177/2008 (INT. 08/12032): 

— 6 Cadeiras em plástico de 1.º CEB – 0,40 m 

— 2 Mesas semi-circulares de alunos 1.º CEB - 1,20x0,55m 

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para proceder ao abate deste 

equipamento no inventário municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Aquisição de vários exemplares de obras consideradas de interesse para a 
História e Memória Local 
DLB N.º 1399/08 | Presente pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço uma proposta a 

solicitar a apreciação da Câmara Municipal no sentido de se adquirirem diversos 

exemplares de obras cujo conteúdo e autoria são relevantes para a memória Local e 

para a sua promoção junto da comunidade.  

Todos os anos são editadas obras cujo conteúdo, fruto de meses e anos de 

investigação histórica, revela muito interesse para o conhecimento da história local, 

assim como, são editadas anualmente numerosas obras de carácter literário e criativo 
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cujos autores são naturais ou residentes no concelho. Considerando a alínea t) do n.º 1 

e a alínea b) do n.º 4 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 18 de Setembro, propõe-

se a aquisição de diversos exemplares dos títulos que em seguida se listam: 

1- Obras de interesse para a História Local: 

TÍTULOS, AUTORES E EDITORES PREÇO N.º de 
exemplares 

CUSTO 
FINAL 

Gentes e saberes de Colmeias – Notícias das 
Colmeias 

20 € 25 500 € + IVA 

A Região de Leiria Património e História da autoria de 
Saúl António Gomes e editado pelo CEPAE 

5 € 25 125 € isento 
IVA 

Contos e sabores da Alta Estremadura (2.ª ed.) 
editado pelo CEPAE 

5 € 25 125 € isento 
IVA 

Os Romanos na Região de Leiria da autoria de João 
Pedro Bernardes, editado pela Univ. Algarve 

20 € 30 600 €+ IVA 

Rancho Folclórico as Tecedeiras da autoria de Nuno 
de Jesus e Manuel Duarte, editado pela Folheto 
Edições & Design 

5 € 25 125 € 

Re Cortes daí, editado pelo Jornal das Cortes 15 € 3 75 € IVA 
incluído 

Região de Leiria: uma história de afectos, editado  15 € 50 750 € IVA 
incluído 

Rodrigues Lobo, os Vila Real e a estratégia da 
“dissimulatio”, da autoria de Selma Pousão-Smith, 2 
volumes 

50 € 3 150 € 

Rancho Folclórico do Freixial: história dos 25 anos da 
colectividade, editado pelo Rancho Folclórico do 
Freixial 

10 € 25 250 € IVA 
incluído 

Os coretos do distrito de Leiria, da autoria de Delmar 
Domingos de Carvalho e Carlos Manuel Maximiano 
Baptista, editado pelo INATEL 

14,50 € 25 362 € IVA 
incluído 

Barreira e a sua história da autoria de Borges, da 
Cunha editado Folheto Edições & Design 

15 € 25 375 € IVA 
incluído 

A casa dos Vila Real e a conspiração de 1641 contra 
D. João IV, da autoria de Mafalda de Noronha 
Wagner, editado pela editora Colibri 

15,96 € 25 399 € 

 Estimativa de orçamento €3 836,00 

Estes exemplares serão distribuídos da seguinte forma:  

a) Até 3 exemplares para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira com a 

finalidade de enriquecer e actualizar o Fundo Documental com Interesse Local 

que tem vindo a ser constituído desde há cerca de 20 anos e cujo objectivo é 

preservar o património bibliográfico concelhio; 

b) outros exemplares serão distribuídos pelas Bibliotecas existentes no concelho 

no sentido de promover o conhecimento do Património e História Locais; 

c) Os restantes servirão o Município de Leiria para solicitar permuta de publicações 

a outras autarquias do país ou instituições públicas ou privadas que editem 

obras de interesse cultural e histórico, adquirindo-se deste modo outras obras 

para a Biblioteca Municipal. 

2- Obras da autoria de escritores nascidos ou radicados no território concelhio: 



1564 (54) 
 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2008.10.28 
Im-DA-15-09_A00 

 

 PREÇO N.º de 
exemplares 

CUSTO 
FINAL 

A mãezinha da autoria de Júlia Moniz, editado por Jorlis 13 € 30 390 € + IVA 

Coisas de Mãe da autoria de Sílvia Alves, editado por 
Paulinas editora 

10 € 25 * 250 € + IVA 

Duas Rosas vermelhas que nunca cheguei a receber, da 
autoria de Júlia Guarda Ribeiro, editado por Folheto 
Edições & Design 

5 € 50 * 250 € IVA 
incluído 

Os Mundos Separados que Partilhamos da autoria de P. 
Kellerman, editados por Deriva Editores 

12,38 € 20 247,6 € + 
IVA 

Gastar Palavras da autoria de P. Kellerman, editados por 
Deriva Editores 

9,53 € 20 190,6 € + 
IVA 

Obra poética de José Ribeiro de Sousa, editado por 
Folheto Edições & Design 

10 € 25 250 € + IVA 

Escrever nas paredes da autoria de João Lázaro, editado 
por Jorlis 

12 € 3 36 € + IVA 

Rafa e a Televisão misteriosa da autoria de Rui Matos, 
Editado por Folheto Edições & Design 

5 € 20 * 100 € + IVA 

Artur Agostinho, 50 perguntas da autoria de Adélio 
Amaro, editado por Folheto Edições & Design 

10 € 20 200 €+ IVA 

As vertentes do olhar na ficção queirosiana, da autoria de 
Ana Margarida de Sousa Dinis Vieira, editado por Nova 
Vega  

19,95 € 3 58,50 € 

Estrelas que voam para os céus da autoria de Joaquim 
Manuel Alves dos Santos 

15 € 1 15 € 

Homem de missão da autoria de Júlia Moniz, editado por 
Folheto & Design 

15 € 3 45 €+ IVA 

Uma mão cheia...de sonhos da autoria de Maria 
Filomena Santos Figueiredo 

5 € 17 * 85 € 

Rómulo, nome de código, da autoria de Luís Vieira da 
Mota, editado por Folheto & Design 

12,50 € 3 37,50 €+ 
IVA 

O canto da água da autoria de Cecília Basílio, editado 
por Textiverso 

12,50 € 17* 212,50 € 

O livro de pequenas orações da autoria de Carlos Lopes 
Pires, editado por Textiverso  

7,50 € 3 22,50 € 

O lápis azul da autoria de Rita Basílio, editado por 
Textiverso 

12,50 € 17 * 212,50 € 

American scientist da autoria de António Gregório, 
Tipografia Humbertino 

9,50 € 3 28,50 € + 
IVA 

Desafios do tempo da autoria de Alda Fernandes, editado 
por Folheto & Design 

5 € 3 15 €+ IVA 

Dicionário alternativo da língua portuguesa da autoria de 
Prates Miguel e Sérgio Vieira, editado por Folheto & 
Design 

15 € 3 45 €+ IVA 

Carlos Gomes, pintor da Luz da autoria de Arménio 
Vasconcelos, editado por Folheto & Design 

13,50 € 1 13,50 €+ 
IVA 

Taxistas da praia da autoria de Rui Matos, editado por 
Folheto Edições & Design 

7,50 € 17 * 127,50 € + 
IVA 

Sentir algarvia da autoria de Adélio Amaro, editado por 
Folheto & Design 

10 € 3 30 € + IVA 
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 Estimativa de orçamento €2.862,20 

Os exemplares destas obras serão distribuídos da seguinte forma: 

a) Até 3 exemplares para o Fundo Documental de Interesse Local da Biblioteca 

Municipal com a finalidade de preservação do património bibliográfico do 

concelho; 

b) Os restantes pelas Bibliotecas do concelho com a finalidade de contribuir para o 

enriquecimento dos seus fundos documentais; 

c) As obras assinaladas com * são textos de literatura infantil e juvenil e serão 

distribuídas por todas as bibliotecas das escolas públicas e privadas do Ensino 

Básico do concelho. 

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

3762/08, de 23 de Outubro. 

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

com as diversas propostas de aquisição e respectivos critérios de distribuição. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1400/08 | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

— AMLEI – dia 25 Novembro. Boas práticas de gestão referentes a SHST, no âmbito 

da parceria entre a AMLEI/8 Câmaras Municipais associadas e a Polidiagnóstico – 

Gracioso 

— Estudio Coreográfico de Leiria – 16 de Dezembro. Apresentação do «Trabalho 

Infantil do Estudio Coreográfico de Leiria» (este trabalho tem um carácter lúdico-

educativo que pretende transmitir a crianças e jovens valores e princípios de vida 

e do dialogo através da dança e jogos didácticos de improvisações). 

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

as cedências do Teatro José Lúcio da Silva, nos termos das Normas de Funcionamento 

em vigor, às entidades requerentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Apoios aos ranchos folclóricos. Aditamento à deliberação n.º 878/08 
DLB N.º 1401/08 | Tendo sido presente em reunião de Câmara de 8 de Julho de 2008, 

o conjunto de apoios aos Ranchos 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, 

importa referir as entidades constituídas legalmente para as quais serão transferidas as 

respectivas verbas. Assim, no quadro anexo a situação é devidamente esclarecida. 
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Grupo Pagamento a: 

Rancho Folclórico do Freixial Rancho Folclórico do Freixial 

Rancho Folclórico "Rosas da Primavera” - Vale 
do Horto 

Rancho Folclórico "Rosas da Primavera - Vale do Horto 

Rancho Folclórico do Grupo Alegre e Unido Grupo Alegre e Unido - Bajouca 

Rancho Folclórico da Barreira BARDEC - Barreira Associação Recreio Desporto e 
Cultura 

Rancho Folclórico "As Tecedeiras" Rancho Folclórico "As Tecedeiras" 

Rancho Típico da Boavista Rancho Típico da Boavista 

Rancho Folclórico dos Soutos Associação Cultural e Recreativa dos Soutos 

Rancho Folclórico do Vale da Rosa                       Rancho Folclórico do Vale da Rosa                                     

Rancho Folclórico "Rosas do Lis" Associação Artística e Cultural Rosas do Lis 

Rancho Folclórico do Coimbrão "Flores do 
Verde Pinho"  

Rancho Folclórico do Coimbrão "Flores do Verde Pinho" 

Rancho Folclórico Infantil "As Papoilas"  Associação Cultural e Desportiva - Igreja Velha 

Rancho Folclórico de Santa Maria de 
Famalicão 

Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão 

Rancho Folclórico da Região de Leiria Rancho Folclórico da Região de Leiria 

Rancho Folclórico "As Pinhoeiras" A-do-Barbas Centro Popular Recreativo de A-do-Barbas 

Rancho Folclórico da Costa Rancho Folclórico da Costa 

Rancho Folclórico da Maceira Rancho Folclórico da Maceira 

Rancho Folclórico "Roda Viva" - Telheiro Rancho Folclórico "Roda Viva" - Telheiro 

Rancho Típico Pinheirense - Pinheiros   Rancho Típico Pinheirense - Pinheiros   

Rancho Folclórico "Os Malmequeres" - Mata 
dos Milagres 

Associação Desportiva e Recreativa da Mata 

Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata  Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata 

Rancho Folclórico Rosas da Alegria de 
Sismaria 

Rancho Folclórico Rosas da Alegria de Sismaria 

Rancho Folclórico Estrela das Várzeas Rancho Folclórico Estrela das Várzeas 

Rancho Folclórico Flores do Campo Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal 
da Quinta 

Rancho Folclórico Flores da Primavera Rancho Folclórico Flores da Primavera 

Rancho Folclórico dos Parceiros Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros 

Rancho Folclórico de S.  Guilherme   Rancho Folclórico de S.  Guilherme   

Rancho Folclórico Juventude Amiga de 
Conqueiros 

Rancho Folclórico Juventude Amiga de Conqueiros 

Rancho Folclórico  Etnográfico de Souto da 
Carpalhosa 

Rancho Folclórico  Etnográfico de Souto da Carpalhosa 

Rancho Folclórico Vale do Lis - Barreiros Associação Desportiva e Recreativa de Barreiros 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo ao facto dos apoios aos 

Grupos Corais já terem sido autorizados pela deliberação n.º 878/08, deliberou por 
unanimidade autorizar os pagamentos, de acordo com a listagem acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Apoios aos grupos corais. Aditamento à deliberação n.º 827/08 
DLB N.º 1402/08 | Tendo sido presente em reunião de Câmara no dia 24 de Junho de 

2008, o conjunto de apoios aos Grupos Corais do Concelho, referentes à atribuição da 
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1.ª prestação de 2008 e, considerando que alguns destes grupos estão inseridos em 

Associações culturais diversas, para efeitos de emissão dos respectivos pagamentos, 

importa referir as entidades constituídas legalmente para as quais serão transferidas as 

respectivas verbas. Assim, no quadro anexo a situação é devidamente esclarecida. 

Grupo Pagamento a: 

Grupo Coral Anima Choralis de Maceira Grupo Coral Anima Choralis de 
Maceira 

Grupo Corális Grupo Corális 

Grupo Coral Associação Casa do Povo de Santa Catarina 
da Serra 

Casa do Povo de Santa Catarina da 
Serra 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital de Santo André Casa de Pessoal do Hospital de St.º 
André - Leiria 

Grupo Coral da SAMP Sociedade Artística Musical dos 
Pousos 

Grupo Coral das Obras Sociais da Câmara Municipal de 
Leiria 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria, Associação 

Grupo Coral do Arrabal Grupo Coral do Arrabal 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria Ateneu Desportivo de Leiria 

Grupo Cantábilis da CGD  Serviços Sociais da Caixa Geral de 
Depósitos 

Grupo Coral Regional "Verde Pyno" Grupo Coral Regional "Verde Pyno" 

Grupo Coral ADESBACHORUS ADESBA - Associação 
Desenvolvimento e Bem Estar Social 
da Freguesia da Barreira 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo ao facto dos apoios aos 

Grupos Corais já terem sido autorizados pela deliberação n.º 827/08, deliberou por 
unanimidade autorizar que os pagamentos, de acordo com a listagem acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão do Desporto  
7.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas. 
Prescrição de apoios 
DLB N.º 1403/08 | Dando cumprimento ao ponto 6, Infra-estruturas, do Programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo, os clubes dispõem de dois anos para efectuar as 

obras para as quais beneficiaram de subsídio, sob pena de o mesmo prescrever. Assim, 

ficam sem efeito todos os apoios atribuídos e não reclamados, anteriores a Junho de 

2006 (inclusivé), de acordo com o quadro abaixo: 

Data Clube Freguesia Tipo de Construção Total de Apoio 

Dez - 
00 

G.D.R.C. 
"Unidos" 

Amor Projecto de arquitectura de 
Sede Social 

€ 300,00 

Jun - 04 C.R.C. 22 Junho Amor Balneários - Remodelação 
da instalação electrica 

€ 512,00 

Jun - 04 C.R.C. 22 Junho Amor Balneários - Beneficiação 
da sala da caldeira 

€ 211,00 

Dez - 
02 

A.C.R. Codiceira Azoia Sede Social - elaboração 
do Projecto 

€ 1.777,90 



1568 (58) 
 

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2008.10.28 
Im-DA-15-09_A00 

 

Dez - 
00 

G.D.R. 
Bidoeirense 

Bidoeira 1ª fase de remodelação e 
ampliação do parque 
desportivo - projecto 
campo de futebol nº2 com 
piso sintético 

€ 3.151,00 

Jun - 05 C.C.R. Bidoeira 
de Baixo e 
Carriço 

Bidoeira Apoio complementar para 
pagamento dos juros de 
empréstimo para 
construção do pavilhão 
desportivo 

€ 6.300,00 

Dez - 
00 

U.D. 
Caranguejeira 

Caranguejeira Projecto de arquitectura da 
Sede Social  

€ 3.442,00 

Jun - 06 A.C.P. da 
Caranguejeira 

Caranguejeira Polidesportivo de ar livre - 
construção do muro de 
suporte de terras 

€ 5.644,00 

Dez - 
04 

Clube 
Recreativo de 
Carvide 

Carvide Elaboração do projecto de 
arquitectura da sede social 

€ 1.250,00 

Dez - 
99 

C.C. Chainça Chainça Beneficiação da Sede 
Social 

€561,00 

Dez - 
99 

U.D.C. Barracão Colmeias Vedação do Campo de 
Futebol 

€ 3.366,75 

Dez - 
99 

C.P.C.R. Cortes Cortes Remodelação de 
balneários e construção de 
muro de suporte de terras 

€ 16.235,00 

Jun - 04 G.D.R. 
Famalicão 

Cortes Pavilhão Desportivo - 
Colocação de piso 

€ 4.760,00 

Dez - 
03 

A.S.A.L. Leiria Projecto de alterações do 
complexo desportivo Belo 
Horizonte 

€ 1.500,00 

Jun - 04 C.S.P. Paulo VI Leiria Pavilhão Gimnodesportivo 
- passagens e 
nivelamentos 

€ 3.005,00 

Jun - 00 C.S.P. Paulo VI Leiria Reformulação da 
iluminação existente no 
Pavilhão Paulo VI 

€750,00 

Jun - 00 C.C.R. Arneiro Maceira Sede Social - acabamentos 
de interiores, instalação 
eléctrica, canalização, WC 
e cobertura 

€ 11.522,00 

Dez - 
00 

A.C.R. 
Maceirinha 

Maceira Projecto de arquitectura de 
Polidesportivo de ar livre 

€ 4.554,00 

Dez - 
00 

S.C.L. Marrazes Marrazes Sede Social - remodelação 
da instalação eléctrica 

€ 2.694,00 

Dez - 
03 

A.R.D. 
Pinheirense 

Marrazes Elaboração do projecto de 
piscinas 

€ 2.500,00 

Jun - 04 A.R.D. 
Pinheirense 

Marrazes Beneficiação de muro de 
vedação do parque de 
jogos 

€ 4.016,00 

Dez - 
05 

S.C.L. Marrazes Marrazes Campo de Futebol - 
remodelação de balneários 

€ 9.529,00 

Dez - 
01 

G.D.R. Casal 
Novo 

Monte 
Redondo 

Elaboração do projecto das 
bancadas do campo de 
futebol 

€ 434,00 

Dez - 
99 

G.R.A. 
Juventude 

Pousos Construção dos balneários 
do polidesportivo de ar livre 

€12.894,75 

Dez - 
99 

G.D.R. São 
Guilherme 

Santa Cat. da 
Serra 

Melhoria do piso do campo 
de futebol e conclusão da 
vedação 

€1.290,00 
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Jun - 06 A.C.R.D. Santa 
Eufémia 

Santa 
Enfémia 

Sede Social - construção 
de anexo para sala de 
enfermagem  

€ 3.085,00 

Jun - 06 A.C.R.D. Santa 
Eufémia 

Santa 
Enfémia 

Beneficiação de balneários € 358,00 

Jun - 03 A.R.C. 
Valpedrense 

Souto da 
Carpalhosa 

Drenagem do campo de 
futebol 

€ 1.744,00 

Jun - 05 A.C.D. Santa 
Bárbara 

Souto da 
Carpalhosa 

Polidesportivo de ar livre - 
montagem de projectores e 
iluminação 

€ 1.742,00 

                                                                                                   Total €109.128,40 

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

com a prescrição dos apoios atribuídos antes de Junho de 2006 (inclusivé), dando 

cumprimento ao estipulado no Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Dr .ª  Neusa Magalhães  

 

Pedido de apoio para elaboração de projectos de arquitectura relativos a salas a 
levar a efeito na freguesia de Milagres. 
DLB N.º 1404/08 | Pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Milagres foi 

solicitado apoio para a elaboração dos projectos de arquitectura para salas a levar a 

efeito em Milagres, onde possa ser ministrada formação aos jovens da freguesia sobre 

temas da actualidade e catequese e onde estes exerçam actividades de carácter 

cultural e lúdico, indispensáveis ao seu desenvolvimento pessoal e de cidadania, 

justificando que a respectiva autarquia não dispõe de capacidade técnica para os levar 

a efeito e que, como contrapartida, será constituído a seu favor pela Igreja de Milagres, 

o direito de superfície sobre um terreno destinado à construção e manutenção de uma 

Casa Mortuária, propriedade da Freguesia de Milagres. 

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 

prestar o apoio solicitado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Milagres e 

designar a Senhora Arquitecta Patrícia Mendes para proceder à elaboração dos 

competentes projectos de arquitectura, bem como para prestar apoio técnico à 

interpretação e execução dos mesmos em obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves 
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9.1. Apoio pontual à Associação de Solidariedade Académico de Leiria (ENT. 
08/22410) 
DLB N.º 1405/08 | Presente a carta da Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria, (ENT. 08/22410, de 2008/10/08), a solicitar um apoio financeiro para ajudar a 

custear as despesas com a utilização da Piscina de Competição do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, para a disputa dos play-off na modalidade de Pólo Aquático, 

propõe a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, considerando que se trata da 

prática de uma modalidade desportiva nova no Concelho de Leiria, que a Câmara 

Municipal atribua um apoio financeiro no valor de €942,65 (novecentos e quarenta e 

dois euros e sessenta e cinco cêntimos), para ajudar a custear as despesas referentes 

à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

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

3674/08, de 17 Outubro. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

€942,65 (novecentos e quarenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Apoio pontual à Freguesia de Carvide (ENT. 08/22495) 
DLB N.º 1406/08 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Carvide (ENT. 08/22495, 

de 2008/10/09), com a descrição dos trabalhos a realizar para as obras de vedação do 

recinto desportivo do Clube Recreativo Outeirense, propõe a Senhora Vereadora Eng.ª 

Isabel Gonçalves, um apoio pontual de €15.000,00 (quinze mil euros), para fazer face 

às despesas. 

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

3675/08, de 17 de Outubro. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

quinze mil euros, à Junta de Freguesia de Carvide. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Apoio pontual à Associação de Natação do Distrito de Leiria 
DLB N.º 1407/08 | Presente a carta da Associação de Natação do Distrito de Leiria 

(ENTFE.08/23530, de 15 de Outubro), a solicitar um apoio financeiro para ajudar a 
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custear as despesas com a utilização da Piscina de Competição do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, para a disputa da Fase de Qualificação do Campeonato Nacional 

da 4.ª Divisão, propõe a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, considerando 

tratar-se de um evento a nível nacional e que tratará muito atletas ao Concelho de 

Leiria, que a Câmara Municipal atribua um apoio financeiro no valor de €4.455,78 

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), para 

ajudar a custear as despesas referentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria. 

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

3819/08, de 28 de Outubro. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à Associação 

de Natação do Distrito de Leiria, no valor de €4.455,78 (quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Apoio pontual à Freguesia de Monte Redondo para requalificação e 
iluminação do polidesportivo de Monte Redondo 
DLB N.º 1408/08 | Presente a carta da Junta de Freguesia de Monte Redondo, 

(ENT.08/23377, de 21 de Outubro), com a descrição dos trabalhos a realizar para a 

requalificação e iluminação do polidesportivo de Monte Redondo, propõe a Sra. 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, um apoio pontual de €8.978,00 (oito mil novecentos 

e senta e oito euros), para fazer face às despesas. 

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

3748/08, de 22 de Outubro. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

oito mil novecentos e senta e oito euros, à Junta de Freguesia de Monte Redondo.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.º  Fernando Carvalho 
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10.1. Alterações ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. Ratificação do despacho 
da Sr.ª Presidente 
DLB N.º 1409/08 | Presente o email da Agência para a Promoção e Desenvolvimento 

dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós relacionado com proposta de 

alteração ao trânsito na Rua Barão de Viamonte. 

Como resultado do encerramento ao trânsito das ruas do Centro Histórico (Rua 

Barão Viamonte), às sextas-feiras e sábados das 19 horas às 2 horas, entre Julho e 

Setembro, foi feita uma avaliação muito positiva por partes dos comerciantes 

envolvidos. 

A Agência, considerando a vontade dos comerciantes em dar continuidade às 

acções de promoção concertadas, solicitou, para o Outono e Inverno, o encerramento 

da referida rua em datas comemorativas e em que o comércio se mobilize para 

actividade de promoção e a respectiva abertura dos seus estabelecimentos. 

Da proposta de encerramento da Rua Barão de Viamonte constam as seguintes 

datas: 

— 18 de Outubro, no horário 14 horas-24 horas - acção em parceria com a 

ACAPO; 

— 31 de Outubro, no horário 19 horas - 2 horas – acção: HALLOWEEN; 

— 8 de Novembro, no horário 19 horas - 2 horas – acção: S. MARTINHO 

— 13, 20 e 27 de Dezembro, no horário 14 horas-21 horas – acção: NATAL 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior ao primeiro evento, a Senhora Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações ao trânsito 

do dia 18 de Outubro, datado de 17 de Outubro, a ser ratificado em reunião de Câmara, 

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

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, é da competência da Câmara Municipal a gestão da rede 

viária de âmbito municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 

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

despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal e aprovar a proposta de 

encerramento ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Apoio à Freguesia da Chainça para obras no Edifício-Sede da Freguesia 
DLB N.º 1410/08 | Presente pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, a seguinte 

proposta:  
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No seguimento do ofício (ENT.08/5180) da Junta de Freguesia de Chainça, no 

qual foi solicitado ao Município de Leiria um apoio financeiro para obras no edifício sede 

da Junta de Freguesia, propõe-se a atribuição de apoio no valor de €20.000,00 (vinte 

mil euros) 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

rubrica 2008/I/355, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3758/08, de 23 de 

Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder apoio financeiro à Freguesia de Chainça no valor de €20.000,00 (vinte mil 

euros) para a execução de obras no edifício sede da Junta de Freguesia.  

Mais deliberou estabelecer o seguinte regime das transferências: 

a) a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia será 

efectuada contra a apresentação dos documentos comprovativos da despesa 

feita por empreitada ou administração directa; 

b) a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o apoio concedido pelo Município 

de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 

Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS – Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Leiria 
DLB N.º 1411/08 | A Senhora Presidente, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propôs a nomeação, pela Câmara, do 

seguinte Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria: 

⎯ Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa; 

⎯ Fernando Brites Carvalho; 

⎯ Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 

A Câmara analisou o assunto, procedeu à votação por voto secreto, e 

deliberou por unanimidade nomear o Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, composto pelos seguintes membros: 

⎯ Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

⎯ Eng.º Fernando Brites Carvalho e 

⎯ Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 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 D). 

 

 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 
Pagamento de Receitas Orçamentais à ADSE. Rectificação da deliberação n.º 
349/08, 18 de Março 
DLB N.º 1412/08 | Na deliberação n.º 349/08, da reunião do dia 18 de Março de 2008, 

verificou-se que o valor da receita orçamental n.º 2836320041123, na importância de 

€17.666,92 está incorrecto. 

Assim, propôs-se que o mesmo fosse rectificado do seguinte modo: onde se lê: 
«…€17.666,92 …» deverá ler-se: «…€17.666,95…», solicitando-se ainda autorização 

para proceder ao seu lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento. 

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

2897/08, de 22 de Outubro. 

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

a deliberação n.º 349/08, 18 de Março.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
Antecipação do funcionamento do Mercado do Levante de Leiria, de 1 de 
Novembro de 2008 (feriado religioso) para 31 de Outubro de 2008. 
DLB N.º 1413/08 | Tendo em conta que o próximo dia 1 de Novembro de 2008 

(sábado), é feriado religioso e considerando que nos termos do artigo n.º 22 do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não 

Sedentária (Mercados de Levante), a Câmara poderá autorizar a realização do mercado 

no dia útil imediatamente anterior (sexta-feira) e uma vez que o Mercado Municipal de 

Maringá, nos termos do n.º 2 do artigo n.º 73 do Regulamento dos Mercados e Feiras 

do Concelho de Leiria, encerra todos os feriados e, segundo informação do 
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Encarregado, os respectivos vendedores solicitaram a não realização, sendo 

preferencial para os utentes e vendedores, o funcionamentos dos dois mercados em 

simultâneo.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, por proposta da Senhora Vereadora 

Dra. Neusa Magalhães, nos termos do artigo 22.º do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de 

Levante), deliberou por unanimidade autorizar o funcionamento do Mercado do 

Levante de Leiria, no dia 31 de Outubro de 2008, no mesmo horário e nos termos das 

referidas disposições regulamentares. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Apoio à Associação Nacional da Espondilite Anquilosante 
DLB N.º 1414/08 | Presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães um pedido 

formulado pela Associação Nacional da Espondilite Anquilosante (ENT. 08/17563) para 

apoio na realização do XX Encontro Nacional de Espondilíticos e seus familiares, no dia 

8 de Novembro de 2008 em Leiria. 

Considerando que se trata de uma iniciativa solidária, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Leiria, coopere com a ANEA na atribuição de um apoio no valor de 

€500.00 (quinhentos euros), para custear as despesas com a organização deste evento. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008 - 

2008 A 110 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3754/08, de 22 de Outubro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à ANEA, no valor de €500.00 

(quinhentos euros), aprovando a proposta acima apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Avenida General Humberto Delgado. Processo Expropriação 
DLB N.º 1415/08 | Na sequência da deliberação datada de 8 de Julho de 2008, a 

Câmara Municipal foi informada pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho de que 

dispõe já do relatório da avaliação da parcela de terreno assinalada nas peças 

desenhadas com a letra B, necessária à execução do Prolongamento da Avenida 

General Humberto Delgado até à Rua Luís Braille, na cidade de Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o processo administrativo respectivo, bem como o 

relatório da previsão dos encargos com a expropriação apresentados pelo perito da lista 
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oficial, deliberou por unanimidade concordar com o teor do mesmo, em especial com 

o valor dele constante, ficando este último a seguir transcrito.  

Mais deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, resolver requerer a 

declaração de utilidade pública da expropriação da parcela de terreno necessária à 

execução do Prolongamento da Avenida General Humberto Delgado até à Rua Luís 

Braille, na cidade de Leiria, cujos designação acima ficou indicada, com os fundamentos 

que se seguem:  

I. CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR E A NORMA HABILITANTE  
A) CAUSA DA UTILIDADE PÚBLICA A PROSSEGUIR  

A construção do alargamento e prolongamento da Av. General Humberto 

Delgado, foi considerada pela Câmara Municipal uma intervenção prioritária, com vista 

à consolidação da zona e ao melhoramento das condições de circulação viária e 

pedonal nesta área da cidade, constituindo uma alternativa à Av. N.ª Sr.ª de Fátima na 

distribuição do tráfego local.  

Considerando o aumento da carga viária na Av. N.ª Sr.ª de Fátima com a 

construção da Circular Interna e respectivo nó da ‘Praça Rotaria’, e com a construção 

de novas urbanizações na Guimarota e na Quinta do Taborda, a intervenção na Av. 

General Humberto Delgado seria preponderante para o incremento da fluidez do tráfego 

viário.   

Neste contexto, a Câmara Municipal, em sua reunião de 2003/09/01, aprovou 

por unanimidade o Projecto de Execução da Rede Viária da Av. General Humberto 

Delgado (T-34/2003), tendo sido ainda deliberado adoptar os procedimentos 

necessários à negociação e expropriação das parcelas identificadas na planta de 

expropriações. 

Assim, em Novembro de 2003, foi efectuada a avaliação das parcelas de terreno 

intervenientes no processo. Na reunião, realizada em 2004/03/24, com os proprietários 

das parcelas de terreno, com o propósito de comunicar a intenção da Câmara Municipal 

em adquirir, por via do direito privado, a área de terreno necessária à continuidade do 

arruamento, verificou-se que havia intenção da parte dos proprietários de efectuar a 

cedência do terreno para o arruamento sem recorrer a um processo de expropriação. 

Neste contexto a Câmara Municipal elaborou um Projecto de Intervenção, no sentido de 

garantir o enquadramento urbanístico do prolongamento e alargamento da Avenida.  

Tendo como suporte o referido Projecto de Intervenção, e reuniões realizadas 

posteriormente, foi possível o acordo com a maioria dos proprietários. Acordo esse que 

ficou firmado nos protocolos celebrados, nomeadamente, para as parcelas de terreno 

designadas por (D) e (E), com base nos quais foi cedida, ao Município, a área de 

terreno necessária à implementação do arruamento.  
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Salienta-se que a proposta da Av. General Humberto Delgado, com carácter de 

via distribuidora local, esteve prevista em Planos Municipais, sendo com base nestes 

que se sustentou a sua abertura: 

— O Ante-Plano de Urbanização de Leiria, em vigor desde 1970, que consistiu no 

instrumento urbanístico disciplinador do crescimento da cidade, previa a 

elaboração de Planos de Pormenor para concretização das suas disposições, 

sendo o PP2 o plano referente à área de intervenção que englobava a zona da 

Av. General Humberto Delgado.  

— O prolongamento da Av. General Humberto Delgado foi proposto no Plano de 

Pormenor da Zona Sul da Av.ª Marquês de Pombal, U.Or 1 e 3, aprovado por 

despacho do Secretário de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e 

Ambiente, em 30-05-1979, tendo ficado definido como um arruamento (Rua A) 

pertencente à rede secundária de ligação à rede viária principal, garantindo a 

consolidação da malha urbana a partir da Av. Marquês de Pombal.  

— O Plano Geral de Urbanização da Cidade de Leiria, iniciado em 1981, foi 

concluído em 1985, tendo em 22-02-1985 sido estabelecidas medidas 

preventivas, até à sua aprovação, de forma a garantir a implementação das 

propostas do plano. O PGU foi o instrumento orientador do desenvolvimento 

urbano da cidade, até à publicação do Plano Director Municipal de Leiria em 

1995. O PGU tinha como objectivos gerais, nomeadamente, um progressivo 

adensamento da estrutura viária, através de traçados circulares, complementado 

com o estabelecimento de um limite de expansão às concentrações lineares ao 

longo das vias. O reforço da continuidade das malhas preconizadas, por 

processos e loteamentos isolados, facilitando a acessibilidade e a 

infraestruturação era outra das metas a alcançar com o referido Plano. 

— O Plano de Pormenor da Quinta do Taborda (Processo T-71/97) elaborado no 

seguimento da necessidade de ocupação da área para implantação da Circular 

Interna (designada por Variante Sul), previa várias ligações à malha viária da 

Cidade, entre as quais, a ligação à Av. General Humberto Delgado. O Plano de 

Pormenor foi elaborado a partir do protocolo, subscrito pelos intervenientes após 

aprovação em reunião de Câmara de 22-06-1994, no qual se definiu as 

cedências para a Variante, equipamentos, viaduto, índices máximos previstos, 

etc.. Este protocolo obteve o parecer favorável da Comissão de Coordenação da 

Região Centro, em acta de protocolo n.º 82/94, homologado em 03-08-1994. 

Salienta-se também que, a construção do prolongamento da Av. General Humberto 

Delgado surge ainda no Estudo de Enquadramento Estratégico para a Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística de Leiria, como uma acção necessária à 

colmatação de uma lacuna existente na ligação de duas zonas próximas da cidade, 

promovendo assim, a melhoria das condições de mobilidade, no contexto de articulação 
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do núcleo antigo com os espaços de desenvolvimento urbano mais recente que o 

envolvem. 

Com base no Estudo de Estruturação e Optimização do Sistema de Transportes 

da Cidade de Leiria elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - que incidiu no sistema de 

transportes da cidade de Leiria, nomeadamente, na estrutura e desempenho da rede 

viária principal da cidade; nas condições de funcionamento do sistema de 

estacionamento; no desempenho da rede pedonal do núcleo central da cidade; e nas 

condições de mobilidade e serviço oferecidos pelos transportes colectivos – foram 

apresentadas contagens de tráfego nos principais nós da cidade, que permitiram avaliar 

a carga viária da Av. N.ª Sr.ª Fátima, verificando-se nos fluxos de ponta da manhã o 

atravessamento de 1340 veículos/hora, e nos fluxos de ponta da tarde 1198 

veículos/hora.   

De acordo com o Estudo de tráfego elaborado pela Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, no âmbito das acções do Programa Polis, foram obtidos dados 

referentes ao tráfego médio rodoviário através de contagem por amostragem realizada 

em Outubro e Novembro de 2002, que se revelaram preocupantes face à sobrecarga 

viária verificada na Av. N.ª Sr.ª de Fátima, contabilizando-se em média no período 

diurno: 820 veículos ligeiros/hora; 18 veículos pesados/hora e 49 motos/hora. 

A construção da circular interna de Leiria e o nó da Praça do Rotário veio 

intensificar a carga viária na Av. N.ª Sr. De Fátima, e acentuar o seu nível hierárquico 

na estrutura viária da cidade, funcionando como via distribuidora principal, ao fazer a 

ligação entre uma via colectora e o centro da cidade.  

A duplicação de funções da Av. N.ª Sr.ª de Fátima, ao acumular o tráfego local 

com o tráfego de passagem, fomenta uma saturação progressiva do tráfego viário. Com 

a construção do prolongamento da Av. General Humberto Delgado será diminuído o 

congestionamento do tráfego com o desvio do trânsito local às novas urbanizações 

existentes a Sul, como a Quinta do Taborda (com aproximadamente 900 fogos). Face à 

sobrecarga viária verificada, o alargamento e prolongamento da Av. General Humberto 

Delgado foi considerada uma medida prioritária para permitir a distribuição dos fluxos 

para outras artérias envolventes, aumentando assim, a capacidade de escoamento da 

Av. N.ª Sr.ª de Fátima. 

Por outro lado, considerando que a Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho de traçado 

sinuoso e perfil transversal reduzido, não oferece uma alternativa cabal, do ponto de 

vista viário e pedonal, à Av. N.ª Sr.ª de Fátima, reconhece-se que a opção do 

prolongamento e alargamento da Av. General Humberto Delgado vem dar resposta à 

necessidade de uma circulação complementar àquela. 

Para além do referido anteriormente, o número de habitações existentes (cerca 

de 190 fogos) juntamente com a presença de serviços e de equipamentos, como o 
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Tribunal Administrativo e Fiscal e a Pousada do Instituto Politécnico de Leiria 

(residência de estudantes e alojamento de docentes), constituem um dos motivos 

fundamentais para a garantia de uma boa acessibilidade, quer viária quer pedonal, na 

Av. General Humberto Delgado. 

Na perspectiva do funcionamento das infra-estruturas de subsolo, 

nomeadamente das redes de drenagem de águas residuais pluviais, a construção do 

arruamento irá ainda garantir a melhoria do sistema de drenagem das bacias 

hidrográficas existentes, ao permitir a racionalização da condução de águas pluviais, 

que estão a sobrecarregar actualmente as infra-estruturas da Av. N.º Sr.ª Fátima. Com 

o estudo realizado, em Junho de 2002, de forma a englobar as várias bacias de 

drenagem desta zona, verificou-se que o colector a implantar na Av. General Humberto 

Delgado iria ser responsável pela drenagem de duas bacias. 

Por último, refere-se que o PDM em vigor contempla a ocupação daquela zona, 

classificando-a como ‘área consolidada’ e parte como ‘área habitacional ou residencial 

de média densidade’, pelo que devem ser garantidas condições de acessibilidade. 

B) NORMA HABILITANTE  
A Câmara Municipal dispõe de competência para requerer a declaração de 

utilidade pública, em face das previsões das normas constantes da alínea a) do número 

1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que atribui aos órgãos municipais 

competências no domínio do planeamento, gestão e realização de investimentos na 

rede viária de âmbito municipal, e da alínea c) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, que confere à Câmara Municipal a faculdade de propor a declaração 

de utilidade pública para efeitos de expropriação.  

II. BENS A EXPROPRIAR, PROPRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS 
CONHECIDOS  
A) Identificação da parcela que constitui objecto total da expropriação  

Parcela B, com a área total de trezentos e setenta e seis metros quadrados, 

assinalada nas peças desenhadas com a letra “B” e delimitada a tracejado/traço azul, 

que faz parte do prédio propriedade Encarnação de Jesus Carreira, descrito na 1.ª 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2774/20080603, da freguesia de 

Leiria, a confrontar do norte com caminho público, sul com António Luís Fernandes, 

nascente e poente com herdeiros de Faustino de Oliveira, e inscrito na matriz predial 

sob o artigo cento e sessenta, da freguesia de Leiria, sobre o qual recaiu a operação de 

loteamento licenciada através do processo n.º 27/79, que deu origem o lote X. 

B) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA PARCELA A EXPROPRIAR  
A localização da parcela de terreno a expropriar consta das plantas, as quais 

foram prestadas pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território / Sector de 

Planos e Projectos Urbanísticos, que constituem anexo à presente deliberação e dela 

passam a fazer parte integrante (Anexo E).  
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III. PREVISÃO DOS MONTANTES DOS ENCARGOS A SUPORTAR COM A 
EXPROPRIAÇÃO  

De acordo com o relatório apresentado pelo perito da lista oficial escolhido pela 

Câmara Municipal em sua reunião 8 de Julho de 2008, o montante dos encargos a 

suportar com a expropriação da parcela é igual a € 32.468,00 (trinta e dois mil 

quatrocentos e sessenta e oito euros).  

IV. O PREVISTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA OS 
IMÓVEIS E PARA A SUA ZONA DE LOCALIZAÇÃO  

De acordo com o previsto no Plano Director Municipal de Leiria em vigor e em 

proposta de revisão, a área onde se situa a parcela de terreno a expropriar situa-se em 

‘área consolidada’ e parte como ‘área habitacional ou residencial de média densidade’, 

conforme consta da planta, que constitui anexo à presente deliberação e dela passa a 

fazer parte integrante (Anexo F).  

Deliberou ainda, que a correcção da área da parcela que resulte de divergência 

entre a descrição predial e ou matricial com o levantamento topográfico efectuado deve 

ser promovida pelos proprietários respectivos com a colaboração dos competentes 

serviços da Câmara Municipal de Leiria, em especial os do Sector de Património. 

Na sequência do anteriormente deliberado, a Câmara, por último, deliberou por 

unanimidade: 

1) Requerer, nos termos e para os efeitos o disposto no artigo 15.º do Código das 

Expropriações, que no acto de declaração de utilidade pública, seja atribuído 

carácter de urgência à expropriação da parcela de terreno supra identificada, 

atendendo ao disposto no artigo 103.º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961 

e ao interesse público que reveste a execução do Prolongamento da Avenida 

General Humberto Delgado até à Rua Luís Braille, na cidade de Leiria, como 

ficou demonstrado nos fundamentos constantes do ponto I. A) da presente 

deliberação, bem como requerer, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 19.º do mesmo Código, que, com os mesmos fundamentos, seja 

concedida autorização à Câmara Municipal de Leiria, para tomar posse 

administrativa do bem a expropriar.  

2) Não haver lugar à audiência dos interessados, nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

Administrativo e com os fundamentos de facto expostos que serviram de base à 

determinação do carácter urgente desta expropriação.  

3) Notificar, em homenagem aos princípios da boa-fé e da transparência por que se 

pauta a actividade administrativa, os expropriados e demais interessados do teor 

da presente deliberação, mediante ofício registado com aviso de recepção.  

Deliberou ainda, que a correcção da área da parcela que resulte de divergência 

entre a descrição predial e ou matricial com o levantamento topográfico efectuado deve 
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ser promovida pelos proprietários respectivos com a colaboração dos competentes 

serviços da Câmara Municipal de Leiria, em especial os do Sector de Património.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria 
5.1. Requerente: Nelson Manuel Ferreira Raimundo. Decisão final 
DLB N.º 1416/08 | Pela deliberação n.º 1225/08, tomada em sua reunião do passado 

dia 16 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de 

indeferir a pretensão de NELSON MANUEL FERREIRA RAIMUNDO, residente na Rua do 

Campo de Futebol, n.º 35, Garcia, 2430.138 Marinha Grande, quanto ao pagamento de 

indemnização por danos no valor de €625,61 (acrescido do valor do IVA à taxa legal de 

17%), no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. 

Notificado em 1 de Outubro de 2008, a coberto do ofício n.º 15.410, de 24 de 

Setembro, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não 

veio o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis 

que lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por NELSON MANUEL FERREIRA RAIMUNDO, e notificar o requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Requerente: Célia Maria Monteiro Pereira. Decisão final 
DLB N.º 1417/08 | Pela deliberação n.º 1167/08, tomada em sua reunião do passado 

dia 16 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de 

indeferir a pretensão de CÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA, residente na Rua dos 

Bombeiros, n.º 4, 1.º E, 2440.117 Batalha, quanto ao pagamento de indemnização por 

danos no valor de €490,97, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 

extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 3 de Outubro de 2008, a coberto do ofício n.º 15.408, de 24 de 

Setembro, para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não 

veio a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis 

que lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 
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Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por CÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA, e notificar a requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
Processo de Inquérito 
DLB N.º 1418/08 | Presente a informação interna n.º 12/EVENTOS/DMVO/2008, de 14 

de Agosto de 2008 (INT.08/9692, de 18 de Agosto), com os despachos nela contidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo n.º 2 e ao abrigo do n.º 3 ambos do artigo 85.º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, deliberou por unanimidade mandar instaurar 

um processo de inquérito com vista ao apuramento dos factos relatados na informação 

interna n.º 12/EVENTOS/DMVO/2008, de 14 de Agosto de 2008, à sua dimensão e à 

sua autoria. 

Mais deliberou, ao abrigo do n.º 4 do mesmo artigo 85.º, nomear inquiridor o 

Senhor Engenheiro Mecânico de 2.ª Classe Tiago Miguel Alves Sismeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
Correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha 
DLB N.º 1419/08 | No dia 14 de Abril do corrente foi aprovada a deliberação de 

proposta de Reconhecimento de Interesse Público da correcção ao traçado da Rua D. 

Álvaro Abranches de Noronha, de acordo com o Decreto-Lei n.º 180/06, de 6 de 

Setembro. 

No dia 29 de Abril, a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que 

lhe é atribuída pela alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a correcção ao traçado da Rua D. Álvaro 

Abranches de Noronha e reconhecer de Interesse Público. 

Posteriormente, por ofício (ENT.08/11969), a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro), informou a Câmara Municipal 

que considerava que este processo não propõe um «simples alargamento de plataforma 

e pequenas correcções de traçado existente» (cfr. conceito de correcções de traçado 
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alínea a) do item Xl requisitos e condicionalismo específico/Nota dos itens Xl e XVIII do 

Anexo V do regime da REN), mas pretende ser uma alternativa técnica mais abrangente 

territorialmente, não se enquadrando nas «acções insusceptíveis de prejudicar o 

equilíbrio ecológico». Desta forma, torna-se necessário prosseguir o processo através 

de um procedimento de Reconhecimento de Interesse Público (RIP) da ocupação de 

áreas da Reserva Ecológica Nacional, de acordo com os termos do n.º 3 (alínea c) do 

artigo 4.º do regime da REN e o despacho n.º 2/2006 da SEOTC. 

A instrução do processo RIP pressupõe uma declaração da Câmara Municipal 

sobre a inexistência de localização alternativa e as vantagens ambientais da localização 

pretendida. 

Esta intervenção, na rede viária municipal, faz parte integrante de um estudo 

mais abrangente de requalificação do actual IC2 inserido no perímetro urbano da cidade 

de Leiria, e na continuidade da Variante da Batalha.  

Este troço do IC2, situado entre o futuro nó com o IC36 e o nó com a EN109, 

dado que assegura várias funções (IC2, interligação A8 – A1 – EN109, EN242 e 

ligações urbanas), apresenta notórias dificuldades ao nível da capacidade e deverá ser 

dotado de um perfil transversal constituído por três vias em cada sentido; o restante 

traçado será constituído por duas vias em cada sentido, devendo as intersecções ser do 

tipo desnivelado com entradas e saídas na mão. 

A ampliação, a curto prazo, do actual hipermercado e as dinâmicas ampliações 

das instalações do Instituto Politécnico de Leiria projecta aumentos de capacidade viária 

e pedonal, esta última muito mal resolvida actualmente.  

Na reformulação da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha, é aumentado o n.º de 

vias de circulação, passando de uma via existente por cada sentido, 1x1, a duas por 

sentido, ou seja, 2x2, sendo a plataforma constituída por duas faixas de rodagem de 

7,15 metros cada, com 3,35 metros por via, incluindo passeios laterais com 1,50 metros 

bem como de uma ciclovia com 1,25 metros. Estes novos fluxos obrigam, no âmbito da 

engenharia de tráfego, a uma ripagem no seu traçado de forma a garantir uma inserção 

na chegada à Rotunda D. Dinis em melhores condições de segurança. 

A passagem sobre o rio Lena é intervencionada por uma nova ponte, tendo 

também como objectivo a melhoria da secção de vazão da actualmente existente.  

Na rotunda D. Dinis, a intervenção a efectuar limita-se às suas ligações laterais 

para eliminação dos actuais conflitos de tráfego e à repavimentação da coroa de 

circulação da própria rotunda.  

O município considera que esta proposta de intervenção representa uma 

beneficiação da via rodoviária existente, havendo necessidade de alargamento de 

plataformas e pequenas correcções de traçado justificadas pela nova hierarquização 

compatível com as futuras intervenções no IC2;  
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A pretensão adapta-se à topografia do terreno, justificada pela cota de 

pavimento da futura ponte sobre o Rio Lena e a manutenção, na generalidade, das 

cotas do arruamento já existente.  

A Câmara, após análise do assunto, deliberou por unanimidade declarar que, 

para a correcção ao traçado da Rua D. Álvaro Abranches de Noronha, não foi 

encontrada outra alternativa para a localização, sendo esta solução a mais viável tanto 

tecnicamente como economicamente. 

Esta intervenção não pressupõe qualquer contaminação dos solos e da água, 

uma vez que só estão programadas infra-estruturas pluviais. Permitirá eliminar os 

actuais constrangimentos no acesso ao campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria e ao 

hipermercado, bem como à zona comercial, de serviços e habitacional envolventes, 

assim como melhorar significativamente a qualidade e segurança do modo pedonal e 

comportará uma ciclovia para apoio às deslocações entre o campus e a cidade em 

modos suaves. A ligação permite ainda diminuir o tempo e distância das ligações de 

Leiria com a zona Oeste do concelho e elimina as travessias de nível no IC2. Pelo 

exposto a Câmara considera que este projecto trás benefícios ao ambiente e à 

segurança de pessoas e bens. 
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 vinte e cinco 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) 

 

 

 

 


