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Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, no Edifício-

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

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

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

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

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

Isabel Maria de Sousa Gonçalves, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Carlos 

Manuel Frazão Vitorino.  

Estiveram ausentes o Senhor Presidente Raul Castro e a Senhora Vereadora 

Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança por motivos devidamente justificados. 

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

 

 Abertura oficial da reunião  

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

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................... ........................................................................... 12 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS ............ ...................... 12 

1.1. Análise do processo de obras particulares n.º 1029/05 - SESAGEST - Projectos e 

Gestão Imobiliária, SA .................................................................................................. 13 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento ................................................... 15 

1.2.1. Processo de loteamento n.º 32/79 – Joaquim Fonseca Silva .............................. 15 

1.2.2. Processo de loteamento n.º 29/89 - Manuel Estrela Ferreira .............................. 16 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 5/97 - PINHAL VERDE - Empreendimentos 

Florestais e Urbanísticos, Lda. ..................................................................................... 17 

1.2.4. Processo de loteamento n.º 11/04 - Roberto M. C. de Oliveira Charters de 

Azevedo ....................................................................................................................... 18 

Ponto dois ........................................ ........................................................................... 21 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS .................. .................................. 21 
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2.1. Processo n.º T – 89/2010. Empreitada execução da cobertura do largo interior do 

Mercado Santana, Leiria. Abertura de concurso público. Nomeação de júri de 

procedimento ................................................................................................................ 21 

Ponto três ........................................ ............................................................................ 22 
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3.3.1. Voto de pesar a Licínia Maria Antunes da Costa Duarte ..................................... 26 

Ponto quatro ...................................... ......................................................................... 26 

Oficialização do topónimo “Rua do Pelôme” na Freguesia de Regueira de Pontes ...... 26 

Ponto cinco ....................................... .......................................................................... 27 
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esquerdo, rectaguarda, pertencente ao prédio sito na Av. Combatentes da Grande 

Guerra n.º 24 e Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 6, Leiria. Ratificação ............................ 27 

5.2. Exercício do Direito de Preferência na alienação da fracção autónoma P, 2.º andar 
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  Período de antes da ordem do dia   

 

Intervenção da Senhora Vereadora Lurdes Machado  
  

A Senhora Vereadora Lurdes Machado, na sequência da questão formulada 

pela Senhora Vereadora Neusa Magalhães sobre o projecto «Porta Aberta», informou 

que já tinha entregue as informações pretendidas. 

Relativamente ao apoio financeiro, explicou que houve uma deliberação da 

reunião de Câmara datada de 25 de Novembro de 2008, em que a Câmara Municipal 

atribuiu €100.000,00 (cem mil euros) à ASAL para a criação de uma creche, Lar de 

Jovens e crianças e uma comunidade de inserção. Mais informou que este apoio foi 

pago em três prestações, tendo sido a última paga em Agosto de 2009, quando a ASAL 

apresentou os documentos justificativos da realização das despesas. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  perguntou se a Segurança Social 

adiantara a data para a celebração do acordo, visto a ASAL ainda não ter apresentado 

a licença de utilização. Pareceu-lhe, também, demasiado tempo de espera estando o 

projecto numa fase avançada. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado referiu que o Senhor Director da 

Segurança Social adiantou a data de Janeiro de 2011 para a celebração do referido 

acordo, confirmando também a falta da licença de utilização da Câmara Municipal, uma 

vez que os serviços da Segurança Social ainda não tinham apreciado o projecto, 

parecer este pedido pela autarquia em 15 de Fevereiro de2010. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes finalizou, dizendo que o processo 

estava sobretudo dependente dos serviços da Segurança Social, e que se tinham 

tomado as devidas diligências para que o acordo fosse celebrado. 

Mais explicou que a licença de utilização só seria emitida quando a Segurança 

Social enviasse o parecer solicitado pelos serviços do Município. 
  

Intervenção do Senhor Vereador António Martinho  
  

DLB N.º 1484/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta no 

sentido de prestar um voto de louvor às jogadoras da equipa de Seniores Femininas, 

equipa técnica e dirigentes da Juventude Desportiva do Lis (JUVE) pelos resultados 

obtidos na “Challeng Cup – Round 2”, que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de Outubro de 

2010, no Pavilhão Desportivo Municipal do Souto da Carpalhosa. 

A JUVE alcançou duas vitórias nos jogos que disputou com as equipas do Reino 

Unido e Grécia, Great Dane London (Great Dane), 32-19, e A. S. A. Aris 

Thessalonikis (AS Aris), 36-25, respectivamente. 

Salientando-se também, que estes resultados proporcionaram a qualificação da 

JUVE para a terceira ronda da Women`s European Cup – “Challeng Cup, ao vencer o 

Grupo A da competição em epígrafe com 4 pontos; 
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Mais se realça o trabalho meritório desenvolvido por este Clube, essencialmente 

a nível desportivo, destacando-se a prática da modalidade de Andebol, com especial 

relevo para a formação dos jovens e para os títulos nacionais conquistados na passada 

época desportiva. 

Os feitos alcançados contribuem para a visibilidade e divulgação do concelho de 

Leiria e da região, a nível nacional e internacional, nomeadamente no panorama do 

Andebol Europeu, merecendo por isso o apreço, admiração e reconhecimento do 

Município de Leiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou 

por  unanimidade conceder um voto de louvor às jogadoras da equipa de Seniores 

Femininas, equipas técnica e dirigentes da Juventude Desportiva do Lis, pelos 

resultados obtidos na “Challeng Cup – Round 2”. 
  

Intervenção do Senhor Vereador Lino Pereira  
  

O Senhor Vereador Lino Pereira  deu conhecimento do que se passou na Avenida 

Heróis de Angola, no dia 13 de Outubro, informando do abatimento. Um jornal local 

questionou-o sobre a razão desse abatimento ao que ele respondeu ser um fenómeno. 

Era evidente que se realizara um diagnóstico técnico aquando da última intervenção, 

mas existia um problema de colector que se encontrava obsoleto. 

Mais disse ter dado a informação aos SMAS- Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento em sede do Conselho para elaborarção de um projecto de avaliação 

para toda aquela zona (Avenida Heróis de Angola e Rua Mouzinho de Albuquerque) e 

retirar o colector de baixo do Centro Comercial de Maringá. Esta seria uma das 

intervenções que o Município de Leiria teria de pensar a curto prazo. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves comentou que seria necessário um 

projecto global, e a questão de mudança do colector geral seria difícil devido aos 

desníveis que aquela zona apresentava. Questionou, se era um problema de juntas e 

de junções e se já tinham pensado numa avaliação de um revestimento interior. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  respondeu afirmativamente e informou que na 

passada quinta-feira fizeram essa avaliação, mas em sede de projecto daquilo que se 

pretendia existia sempre o problema do Centro Comercial Maringá. 

Mais realçou a rápida intervenção dos SMAS, que se prontificou a liderar o 

processo e o fez bem. 
  

Intervenção da Senhora Vereadora Blandina Oliveira  
  

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  referiu que, relativamente à questão 

que lhe fora colocada na última reunião sobre a transferência para a UAC - Agência 

para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto 

de Mós, tal como frisara na altura e constava na deliberação tratava-se de despesas 

imputadas ao SIAC. 
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Mais se prontificou para esclarecer as questões que a Senhora Vereadora 

Neusa Magalhães  tivesse, embora estas despesas tenham sido realizadas enquanto a 

Senhora Vereadora Neusa Magalhães esteve na Direcção. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  registou esta última nota, mas disse 

que a informação que detinha não era igual àquela que a Senhora Vereadora Blandina 

Oliveira lhe fornecera. 

Primeiro, este projecto era financiado a 65%. Em 2008 fora trazida uma 

deliberação a reunião de Câmara Municipal no sentido de que, terminado o último 

projecto, Julho 2008, e depois de uma promessa do Senhor Secretário de Estado do 

Comércio, as UACs seriam financiadas num novo programa, programa esse que seria o 

SIAC e todas as despesas desde de Junho de 2008 com recursos humanos seriam 

integrados neste novo programa. 

Mais informou que a candidatura ao SIAC tinha sido elaborada e quer as 

despesas com os recursos humanos quer com as actividades estavam integradas neste 

programa. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  disse que estas despesas não foram 

comparticipadas porque a Senhora Vereadora Blandina Oliveira  quando iniciou o seu 

mandato decidiu despedir os recursos humanos. 

Mais questionou se o valor que viera à reunião de Câmara, 61.000,00 euros, 

também, teria sido suportado pelas outras autarquias. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães expôs alguns dos custos previstos 

aquando da apresentação da candidatura, sendo o valor total de 53.820,00 euros. O 

pedido de pagamento a ser efectuado seria de 97.891,00 euros, onde o Município de 

Leiria seria reembolsado em 65% e os restantes custos seriam divididos pelos três 

Municípios, e segundo a Senhora Vereadora Neusa Magalhães  não daria os 61 mil 

euros que foram presentes na reunião passada. 

Mais questionou como se justificava um pagamento à UAC de 61 mil euros, 

visto que se todo esse projecto se tivesse realizado e concluído, o Município de Leiria 

pagaria apenas 44.762 euros, o que daria uma grande diferença. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  respondeu que as contas que tinha 

eram as contas que a anterior direcção deixara e todos os apuramentos foram 

realizados pela contabilidade com base em valores da anterior direcção, devendo a 

informação ser a mesma. Independentemente do projecto ser financiado ou não, 

existiam despesas que tinham de ser pagas, e portanto, quer fosse o financiamento de 

65% ou mais, pagava-se na totalidade e depois recebia-se a diferença. Em relação à 

questão das «pessoas despedidas», como a Senhora Vereadora Neusa 

Magalhães  devia saber, uma das pessoas não fora despedida, ela própria se 

despedira. Os recursos humanos estavam afectos a este projecto e de acordo daquilo 

que tinha conhecimento nunca houve nenhuma deliberação para transferir verbas para 

este projecto. 
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Mais informou que a actual direcção entendeu que, tendo em conta a 

candidatura, não obstante ser financiada em 65% e considerando o que propunha 

realizar face à conjuntura económica, não era estratégico propor a realização daquelas 

acções.  O que viera a reunião de Câmara foram elementos baseados nos valores da 

contabilidade deixados pela anterior direcção, estando todos os valores justificados. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  reiterou que, a sua dúvida persistia e 

confirmava perante as declarações da Senhora Vereadora Blandina Oliveira  o que 

sabia. Não tinha havido apresentação de pedidos de pagamentos nem de 

adiantamentos porque não houve actividade. 

Questionou se toda a actual direcção comungava da mesma opinião, pois um 

dos actuais membros de direcção pertencera à anterior direcção, nomeadamente o 

representante do Município da Batalha, que aprovou esta candidatura. 

Questionou também, se o valor que viera à reunião de Câmara tinha em conta o 

valor da candidatura ou não, e se eram os 35% para além da candidatura. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  replicou, dizendo que a 

Senhora Vereadora Neusa Magalhães  sabia tão bem uma vez que o projecto fora 

realizado pela anterior direcção.  Pela actual direcção nada fora realizado neste âmbito 

porque o que se pretendia obter com esta candidatura face à conjuntura económica 

não fazia sentido, não era estratégico, e tal como no passado a UAC estava 

representada por cada um dos Municípios, havendo apenas um dos elementos que se 

mantinha da antiga direcção. Informou também que havia unanimidade nas decisões 

que tomadas. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  mencionou que, tal como viera a 

reunião de Câmara Municipal uma deliberação a mandatar a sua representante na UAC 

para apresentar esta candidatura, deveria ter vindo uma deliberação para não terminar 

o projecto, para que a Senhora Vereadora Blandina Oliveira  ficasse suportada pelo 

órgão que representava na UAC. Entendia que, face à conjuntura económica, a 

candidatura referida poderia ter sido alterada, logo a decisão deveria ter vindo a 

reunião de Câmara Municipal. 

O Vice-Presidente Gonçalo Lopes  disse que o assunto estava esclarecido, 

tendo sido toda a informação solicitada entregue. Referiu que, a restante Câmara 

Municipal não estava apta para aprofundar a temática. Relativamente às decisões, 

estas eram tomadas numa direcção própria com os elementos nomeados pelas 

respectivas Câmaras Municipais e também pela ACILIS, e normalmente tinham um 

procedimento próprio de gestão. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães lamentou o facto de esta Associação 

ter sido criada há 4 anos com objectivos próprios, nomeadamente dinamizar o Centro 

Histórico e o Centro Urbano de Leiria, e perdeu-se a complementaridade em termos de 

autarquia. Era um projecto intermunicipal e fazia todo o sentido, na sua perspectiva, 

manter este projecto. 
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Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho  
  

I – O Senhor Vereador José Benzinho comentou que, na Freguesia do Arrabal, a Rua 

da Lagoinha apareceu asfaltada sem ter sido pedido pela Junta de Freguesia. Por outro 

lado, a Junta de Freguesia não tivera conhecimento daquela obra e nem fora pedido 

por ela, circunstâncias a que acresce o facto do Senhor Presidente de Junta ter 

questionado o Presidente da Câmara Municipal, e este lhe respondera que a obra 

referida não constava do plano de obras previsto. 

Neste seguimento, o Senhor Vereador José Benzinho questionou o Senhor 

Vereador Lino Pereira  se a Câmara Municipal efectivamente mandou ou não alcatroar 

aquela rua e em que circunstâncias. 
  

II – O Senhor Vereador José Benzinho disse que, na sequência da última reunião, 

onde fora suscitado pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração da 

Leirisport, EM, a possibilidade de não existir uma empresa com a qual a Leirisport, EM 

tinha celebrado um contrato para a instalação de um Heath Club no estádio, ele tinha 

pesquisado o portal da justiça sobre a existência ou não da empresa em questão. 

Mais informou que chegara à conclusão que o nome completo da empresa era 

SOLPLAY-Exploração de Espaços Lúdicos, SA, e estava activa, não havendo nenhuma 

informação de que a empresa estivesse em processo de dissolução, ou tivesse sido 

dissolvida ou que estivesse inactiva, tendo inclusive entregado as Contas referentes ao 

ano de 2009, no dia 19 de Julho de 2010. 

Neste seguimento, recolocava as questões que na altura referenciara, ou seja, em 

relação à dívida que esta empresa tinha com a Leirisport, EM, quais eram os 

procedimentos que estavam a ser seguidos para a sua cobrança.  

Questionava, agora também, se a empresa não cumprira com o contrato celebrado e se 

não estava a pensar em cumpri-lo, razão pela qual esse contrato ainda não fora 

rescindido, e porque se continuava a facturar essa verba mensalmente. 
  

III – O Senhor Vereador José Benzinho deu conhecimento que tinha constatado que  

no dia 11 de Outubro ainda era Presidente da Associação Portuguesa de Estádios. 
  

IV - O Senhor Vereador José Benzinho registou que ainda não fora entregue a este 

órgão e até à data de 19 de Outubro, o Relatório e Contas do 1.º Semestre da 

Leirisport, EM, e principalmente o Plano de Actividades e Orçamento para 2011, que 

deveria ter sido entregue até 15 de Outubro. 

*** 

O Senhor Vereador Lino Pereira  respondeu, relativamente ao primeiro ponto 

questionado pelo Senhor Vereador José Benzinho , que se espantava por lhe 

perguntaram por esta rua e não por outras ruas das freguesias de Maceira, Regueira 

de Pontes, Parceiros, que foram todas feitas na mesma altura. 
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Mais referiu que a questão concreta da rua devia-se ao facto de morar lá o seu 

adjunto, explicando que ele o abordara afirmando que os SMAS iriam fazer o 

saneamento. Ele e os seus vizinhos tinham a pretensão de arranjar todas as infra-

estruturas da rua, e se o Município poderia ajudar com o betuminoso. Após ter-se 

certificado da situação com os SMAS e reunido com os moradores da rua, fez-se um 

plano do que seria necessário para a rua e através da garantia dos SMAS ou da 

empreitada que estava a decorrer de betuminosos que ligava o Soutocico à Loureira 

seria possível asfaltar a rua. Era um esforço privado em prol do bem público, era uma 

mais-valia a parceria entre o Município e privados na requalificação das ruas. 

O Senhor Vereador Lino Pereira disse que estava a zelar pelo bem público e 

pelo investimento público em prol da melhor qualidade de vida dos munícipes do 

Concelho, sendo também importante conhecer a Freguesia do Arrabal em relação às 

outras Freguesias. 

Mais declarou que se estava a dizer que existia a tendência política em 

benefícios de algumas coisas, aconselhou a ver o que fora feito ao longo destes 12 

anos pela freguesia do Arrabal e o que fora feito nas outras freguesias do Concelho. 

O Senhor Vereador José Benzinho afirmou ter feito uma pergunta objectiva e 

que deduzia que o Senhor Vereador Lino Pereira  dera instruções para se realizar 

aquela obra. Mas, em qualquer das circunstâncias não fizera nenhuma referência às 

coincidências que o Senhor Vereador referiu, contudo sabia que existiam. 

Ficava com a sensação e concluía que na reunião que o Senhor Vereador Lino 

Pereira  teve com os moradores da rua não estivera presente o Presidente da Junta, o 

que seria normal, até para ser ouvido, e não era por se tratar da Freguesia do Arrabal 

era por se tratar de qualquer Freguesia. Esperava que este caso concreto fosse único. 

Mais informou que não tinha nada contra as obras, mas achava que deveriam 

ser feitas de uma determinada forma com respeito pelos órgãos, instituições e pelas 

pessoas, achando esta situação mais grave pelo facto do adjunto do Senhor Vereador 

morar na referida rua. 

O Senhor Vereador José Benzinho mencionou não ter a certeza da legalidade 

da obra em questão, não percebendo bem se a obra era paga pelos particulares, ao 

que o Senhor Vereador Lino Pereira lhe respondeu que o «tapete» não fora pago 

pelos moradores, este era fruto da poupança de uma obra entre o Soutocico e a 

Loureira, onde não foram necessárias duas cargas como estavam previstas no caderno 

de encargos, e os metros de betuminoso que não foram consumidos foram 

aproveitados para esta rua. 

O Senhor Vereador José Benzinho referiu que, tratando-se de uma empreitada 

pública, onde o objecto não era o mesmo, mas admitia que não era a sua 

especialidade, seria possível transferir materiais de uma obra para a obra: Sendo este 

procedimento legal, desejava que todas as próximas obras pudessem ter poupança de 

custos e que se afectassem os recursos a outros sítios e deixava o apelo para que, 

qualquer que fosse o Presidente de Junta, qualquer que fosse o Partido pelo qual 



1879 (11) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

tivesse sido eleito, qualquer que fosse a opinião dos Senhores Vereadores, pelo menos 

ouvissem os Presidentes de Junta e lhes dessem conhecimento das situações. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes  elucidou que o Senhor Vereador 

Lino Pereira explicara a situação de uma forma clara e transparente, contudo não 

aceitava que um Presidente de Junta utilizasse este mecanismo para estar contra as 

obras na sua Freguesia, era a primeira vez que ouvia uma reclamação de um 

Presidente de Junta por uma rua ter sido asfaltada. Relativamente ao comportamento 

do executivo desta Câmara Municipal não existe distinção entre presidentes de Junta 

nem por cor partidária nem por qualquer outro tipo de mecanismo da maneira como 

fora eleito, tratavam-se todos os Presidentes de Junta de igual modo. 

Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador Lino Pereira , tal como já 

referira, dera todos os esclarecimentos. A obra tinha sido feito em parceria o que deu 

origem a uma vantagem resultante de um conjunto de intervenções de privados e que 

fora uma altura apropriada para colocar o tapete de alcatrão, uma vez que houve 

compromissos de privados que fizera uma intervenção que era pública. 

O Senhor Vereador José Benzinho  replicou, dizendo que aquilo que o 

Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes dissera era uma falta de rigor. O Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia não era contra nada, ora os Presidentes de Junta em 

função das prioridades que definiam, deviam ter uma determinada lógica de 

intervenção, de execução de obras. Por outro lado, o Senhor Presidente de Junta 

questionou o Senhor Presidente de Câmara Municipal que lhe respondeu 

negativamente. O Senhor Presidente de Junta tratou da situação em local próprio e 

com as pessoas próprias. Era um problema de prioridades e de respeito. 

O que incomodou o Senhor Vereador José Benzinho  fora a circunstância de 

marginalização total e absoluta de um Presidente de Junta, achando, também, 

despropositada a atitude do Senhor Eng.º Ricardo Santos na Assembleia de Freguesia. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes comentou que não tinha o hábito, 

porque não achava correcto, de falar de momentos, reuniões, intervenções às quais 

não estivera presente, não tinha a certeza daquilo que estaria a transmitir, não sendo a 

primeira vez que o Senhor Vereador José Benzinho o fazia. 

Mais achava grave trazer para a reunião de Câmara uma intervenção de uma 

pessoa na Assembleia de Freguesia. Não se podia atestar, afiançar algo, não estando 

lá de forma a puder medir e contrapor toda a argumentação e motivos que o Senhor 

Vereador apresentara, porque na sua intervenção existia uma crítica política. 
  

Intervenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  
  

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, na sequência da questão colocada na 

reunião passada, gostaria de saber o ponto da situação sobre a publicidade colocada 

no prédio da Farmácia Batista, ao que a Senhora Vereadora Blandina Oliveira  lhe 
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respondeu que não estava licenciada, tendo os serviços do Município tomado as 

devidas diligências. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães  
  

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães apresentou uma proposta cujo teor se 

transcreve: 

«Proposta  

Na sequência da publicação do Despacho de 7/2010, de 15 de Junho, a ERSE 

(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), que aumentou as tarifas de acesso 

à rede de gás natural em cerca de 84%, aumento que vem agravar, naturalmente os 

custos energéticos das empresas e da lei n.º  53-E/2006, de 29 de Dezembro, qe 

aprova o regime geral das taxas das autarquias locais possibilitando às autarquias a 

cobrança da taxa Municipal de Ocupação do Subsolo aos fornecedores de gás natural 

e 

Considerando 

Que, vários empresários cujos sectores têm grandes consumos de gás natural, 

foram surpreendidos com os aumentos nas facturas de Julho, sendo que na sua 

maioria o aumento se situa entre os 20% e os 25% para as pequenas e médias 

empresas não dispõem de meios para efectuar qualquer correcção aos preços 

praticados para 2010/2011, tratando-se de prejuízo puro; 

Que este agravamento tem assim reflexos negativos imediatos sobre a nossa 

competitividade; 

Vêm os Vereadores do Partido Social-Democrata, propor que, relativamente à 

possibilidade de cobrança da Taxa Municipal de Ocupação de Subsolo aos 

fornecedores de gás natural, o executivo delibere no sentido da não aplicação da 

referida taxa, uma vez que esta seria reflectida por estes, na factura mensal dos 

clientes, isto é, das empresas. 

Leiria, 19 de Outubro de 2010» 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira  informou que esta taxa não estava a 

ser aplicada. 

O Senhor Vice-Presidente Gonçalo Lopes , após leitura da proposta dos 

Senhores Vereadores do Partido Social-Democrata, propôs que se avaliasse o impacto 

financeiro e económico da proposta supra e se agendasse para uma próxima reunião, 

para se tomar uma decisão com toda a informação 
 

 

 Ordem do dia   

 

Ponto um 
��������  DEP ARTAME NTO DE OPER AÇÕES URB ANÍSTI C AS  
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1.1. Análise do processo de obras particulares n.º 1029/05 - SESAGEST - 

Projectos e Gestão Imobiliária, SA 

DLB N.º 1485/10  | Por deliberação do executivo camarário datada de 14 de Abril de 

2008, foi aprovada a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

“Sesagest – Projectos e Gestão Imobiliária, SA”, adiante designada por “LCC – Leiria 

Shopping, Centro Comercial, SA”, ficando, desde logo, definido em sede do clausulado, 

os direitos e as obrigações de ambas as partes. 

No âmbito do Protocolo referido, o “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, 

SA”, ficou obrigado a intervir na rotunda existente junto do AKI, proceder à construção 

do “Nó dos Parceiros”, respectivos ramos de acesso ao IC 2 e à sua ligação à 

mencionada rotunda, conforme Anexo B do Protocolo, obras essas consideradas 

indispensáveis para assegurar o adequado funcionamento das acessibilidades do 

centro comercial e zona envolvente. 

Mais ficou decidido que o “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA”, 

prestaria, no momento da emissão do competente alvará de licença, uma caução no 

valor de €6.000.000,00 (seis milhões de euros), ficando, por sua vez, o município 

obrigado a aprovar a sua redução proporcional à medida que fossem executadas as 

obras previstas em sede do Protocolo. 

Decorre do auto de recepção provisória lavrado pelos técnicos municipais que, à 

presente data, o “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA”, já deu cumprimento 

às obrigações constantes das alíneas a) a d) e f) a h) inclusive, obras essas no valor de 

€3.000.000,00 (três milhões de euros) motivo pelo qual vem a mesma requerer a 

redução da caução. 

Atendendo às implicações técnicas inerentes às obras a levar a efeito na 

subconcessão – litoral oeste – em particular no lanço do IC2 (Nó do IC36 e Nó da EN 

109), e ao facto da “EP - Estradas de Portugal SA” contemplar em projecto de 

execução próprio as obras de alargamento do IC2, propõe esta entidade (a “ EP - 

Estradas de Portugal SA”), vir a “AELO – Auto Estradas do Litoral Oeste, SA” mediante 

subcontratação do “LOC – Litoral Oeste Construtores, ACE”, a dar cumprimento à 

obrigação prescrita na alínea e) da cláusula terceira do Protocolo, assumindo a EP 

todas as obrigações relacionadas com a elaboração, condução e pagamento dos 

processos expropriativos dos bens/direitos necessários à execução da obra. 

A “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA”, concorda com a proposta 

agora apresentada pela “EP – Estradas de Portugal SA”. 

Considerando que: 

Se verificou a alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou 

a celebração do Protocolo inicialmente subscrito entre o Município de Leiria e o “LCC – 

Leiria Shopping, Centro Comercial, SA; 
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É manifesta a vontade da “AELO – Auto Estradas do Litoral oeste, SA”  mediante 

subcontratação  do “LOC – Litoral Oeste Construtores, ACE” “em  que assumira 

realização das obras prescritas na alínea e) da cláusula terceira do Protocolo ficando 

as obrigações financeiras daí decorrentes a cargo do “LCC Leiria Shopping – Centro 

Comercial SA”; 

O interesse público fica devidamente acautelado com a celebração de um outro 

Protocolo através do qual a “AELO – Auto Estradas do Litoral Oeste, SA se sub-rogue 

no cumprimento da obrigação prescrita na alínea e) da cláusula terceira do Protocolo 

inicial; 

Existe consenso entre as Partes interessadas; 

Propõe-se: 

—  A sub-rogação da “AELO – Auto Estradas do Litoral Oeste, SA”  mediante 

subcontratação do “LOC – Litoral Oeste Construtores, ACE” no cumprimento da 

obrigação determinada na alínea e) da cláusula terceira do protocolo subscrito 

pelo “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA” e pelo Município de Leiria. 

—  A celebração de novo Protocolo, conforme minuta em anexo, onde conste a 

sub-rogação proposta e demais obrigações entre as partes intervenientes. 

—  Reconhecer a extinção do Protocolo subscrito pelo “LCC – Leiria Shopping, 

Centro Comercial, SA” e o Município de Leiria, por cumprimento integral, após a 

celebração do novo Protocolo. 

—  Aprovar a redução da garantia bancária prestada pelo “LCC – Leiria Shopping, 

Centro Comercial, SA em sede do Protocolo inicialmente celebrado entre esta 

entidade e o Município, no valor de 90% de €3.000.000,00(três milhões de 

euros), valor de obra já executada pela “LCC – Leiria Shopping, Centro 

Comercial, SA” em cumprimentos das obrigações prescritas na cláusula terceira 

do Protocolo referenciado” de acordo com as fases previstas no Protocolo. 

—  Libertar, aquando da extinção do Protocolo celebrado entre “LCC – Leiria 

Shopping, Centro Comercial, SA”, €3.000.000,00 (três milhões de euros), 

correspondente à parte do valor prestado por aquela entidade a título de 

garantia.  

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada e considerando 

o interesse público subjacente à mesma, deliberou por unanimidade o seguinte: 

Autorizar, por acordo entre as partes interessadas, a sub-rogação da “AELO – 

Auto Estradas do Litoral Oeste, SA” mediante subcontratação  do “LOC – Litoral Oeste 

Construtores, ACE” em favor da “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA” no 

cumprimento da obrigação prescrita na alínea e) da cláusula terceira do Protocolo 

celebrado entre “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA” e o Município de Leiria. 

Aprovar a minuta de Protocolo apresentado em anexo (ANEXO A) e conferir 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para assinar o mesmo. 
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Reconhecer, com a assinatura do novo Protocolo, a extinção do Protocolo 

celebrado entre  “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, S.A” e o Município de 

Leiria, por integral cumprimento, conforme cláusula nona do referido documento. 

Mais deliberou , autorizar a redução da garantia bancária, no valor de 90% de 

€3.000.000,00 (três milhões de euros), valor de obra já executada pela “LCC – Leiria 

Shopping, Centro Comercial, SA” em cumprimentos das obrigações prescritas na 

cláusula terceira do Protocolo celebrado entre “LCC – Leiria Shopping, Centro 

Comercial, SA” e o Município de Leiria. 

Deliberou ainda, autorizar a libertação gradual dos €3.000.000,00 (três milhões 

de euros) correspondentes à parte da garantia bancária prestada pela “LCC – Leiria 

Shopping, Centro Comercial, SA” para o cumprimento das obrigações prescritas na 

cláusula terceira do Protocolo celebrado entre aquela entidade e o Município de Leiria, 

montante a libertar em conformidade e no seguimento dos pagamentos efectivamente 

realizados pela “LCC – Leiria Shopping, Centro Comercial, SA”, descritos nas alíneas a) 

a e) da cláusula 2.2. do novo protocolo proposto. 

Finalmente, deliberou  que à presente deliberação seja dada publicidade nos 

termos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento  

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

DLB N.º 1486/10  | De INÊS CORREIA LEONARDO E OUTRO, residente na Rua Luís 

de Camões, Lote 16, na localidade de Casal do Ralha, freguesia de Parceiros, 

referente ao projecto de alteração ao loteamento situado em Casal do Ralha, freguesia 

de Parceiros. 

As alterações incidem sobre o lote 16 e consistem, essencialmente, na alteração 

das características do lote, nomeadamente no que concerne à área de implantação e 

construção de um telheiro a tardoz da moradia. 

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia dos proprietários dos lotes 

constantes do Alvará de loteamento abrangido pela operação, conforme previsto no n.º 

3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, articulado com o estabelecido no artigo 17.º 

do ROU, sem oposição escrita dos interessados. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

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

aprovação. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/11, constante do 
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respectivo processo (folha 45), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

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

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, cinco exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de loteamento n.º 29/89 - Manuel Es trela Ferreira  

DLB N.º 1487/10  | De MULTISEC, LDA., com sede na Rua Paulo VI, n.º 44-A, Loja F, 

na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de alteração às 

especificações constantes da licença do loteamento sito em Arrabalde da Ponte, 

freguesia de Marrazes. 

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

de uso das fracções “A” e “B”, de comércio para comércio/serviços. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/08/11, a pretensão encontra-se em condições de merecer a 

respectiva aprovação, tendo em conta as disposições do Regulamento do Plano 

Director Municipal e do Plano de Pormenor de Almuinha Grande. 

Decorreu o prazo de notificação para pronúncia, sem oposição escrita dos 

interessados, conforme previsto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Março, articulado com o estabelecido no artigo 17.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas deste Município. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 39 da pasta 3), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

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

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à 

operação urbanística acima referida (alteração à licença de loteamento) e autorizar o 

respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

um ano, apresentando para o efeito os seguintes elementos: 
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1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital;  

1.2. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas caso as 

que constam do processo, não se mantenham válidas e actualizadas à data da 

apresentação do requerimento para efeitos da emissão do aditamento ao alvará . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 5/97 - PINHAL VER DE - Empreendimentos 

Florestais e Urbanísticos, Lda.  

DLB N.º 1488/10  | De JOSÉ LUÍS FARIA LOPES E OUTRO, residente na Urbanização 

Vale de Lobos, Rua do Pinhal Verde, Lote 33/34, na localidade de Telheiro, freguesia 

de Barreira, referente ao projecto de alteração às especificações constantes da licença 

do loteamento sito no local supra referido. 

O local insere-se no perímetro urbano da Cidade de Leiria, e encontra-se 

cartografado no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

Para os lotes em causa e de acordo com o alvará inicial e aditamentos 

posteriormente emitidos, encontra-se nesta data previsto o seguinte; 

Lote 33: Habitação/Hotelaria/Serviços/Equipamento, (1.072,00 m2), 

estacionamento e arrumos em cave (609,00m2), sendo a área total de construção de 1. 

681,00m2; 

Lote 34: moradia unifamiliar, com a área habitacional de 340,00m2 e 

estacionamento em cave com a área de 170,00m2, sendo a área total de construção de 

510,00m2; 

As alterações incidem sobre os lotes 33 e 34 e consistem essencialmente na 

unificação dos dois lotes, prevendo-se a sua utilização para Equipamento 

Social/Saúde, (6.700,00m2 – três pisos), estacionamento e arrumos (3.800,00m2- três 

pisos), com a área total de construção de 10.500,00m2, correspondendo o mesmo a um 

aumento de área global de 5.288,00m2. 

A pretensão encontra-se ainda, nos termos do previsto nos artigos 102.º e 103.º 

do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas e 

compensações, sujeita ao pagamento de uma compensação de €122.814,39, devido 

ao aumento de área de construção no lote de 5.288,00m2, a que corresponderia uma 

área de cedência de 4.186,32m2, tendo sido considerado o índice global do loteamento 

de 0,33. 

Decorreu o prazo para consulta pública e notificação para pronúncia, sem 

oposição escrita dos interessados, conforme previsto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
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60/07, de 4 de Setembro, articulado com o estabelecido no artigo 17.º do Regulamento 

de Operações Urbanísticas deste Município. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/10/11, a pretensão encontra-se em condições de merecer a 

respectiva aprovação, tendo em conta que se enquadra no Regulamento do Plano 

Director Municipal. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/11, constante do 

respectivo processo (folha 35 da pasta 10), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do 

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

lhe foi dada pela Lei n.º 26/10, de 30 de Março, aprovar o projecto referente à operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

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

um ano, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, apresentando para 

o efeito os seguintes elementos: 

1.1. um exemplar da planta de síntese da operação de loteamento actualizada 

elaborada em base transparente, quatro exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital, com o quadro de síntese do loteamento rectificado, 

com a indicação dos respectivos usos por piso e tendo em conta as anteriores 

alterações efectuadas e aditamentos ao alvará inicial; devendo os pisos -1, -2 e -3 

destinar-se exclusivamente a arrumos e estacionamento de apoio à restante 

edificação; 

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

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

1.3. certidões da Conservatória do Registo Predial válidas e actualizadas; 

2.º efectuar o pagamento de €122.814,39, como compensação por área não cedida 

para equipamento ou espaços verdes, contabilizada em 4.186,32m2. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de loteamento n.º 11/04 - Roberto M . C. de Oliveira Charters de 

Azevedo 

DLB N.º 1489/10  | De ROBERTO MANUEL COUTINHO DE OLIVEIRA CHARTERS DE 

AZEVEDO, residente na Avenida Almirante Reis, n.º 254 – 4.º Esquerdo, concelho de 

Lisboa, referente à reformulação urbanística (anteriormente aprovada condicionalmente 

por reunião de Câmara de 2008/06/11) e aos projectos de obras de infra-estruturas do 

loteamento, que incide sobre uma propriedade situada em Brogal, freguesia de 

Parceiros. 
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Sobre este assunto foi prestada pela Divisão de Loteamentos a seguinte 

informação: 

Na sequência da deliberação de câmara de 2008/06/11, o requerente 

apresentou os esclarecimentos que lhe haviam sido solicitados, bem como os 

correspondentes projectos de infra-estruturas, encontrando-se os mesmos aprovados 

pelas respectivas entidades. 

Em 2010/09/02, o requerente apresentou ainda novos elementos reformulando 

o pedido, sendo que, de acordo com os mesmos, a área a lotear é de 13.954,00m2, 

sendo a restante remanescente (57.346,00m2), o que perfaz o total global de 

71.300,00m2. 

Verifica-se insuficiência de área de cedência a que corresponde, nos termos do 

disposto nos artigos 102.º e 103.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, uma compensação em numerário no valor de €82.743,58. Em 

alternativa, o requerente propõe a cedência do lote 14, nos termos do previsto no artigo 

82.º do Plano Director Municipal. Mais se refere que o lote em causa se destina a 

moradia unifamiliar, tem a área de 527,00m2, prevendo-se a área de construção global 

de 415,00m2, pelo que se submete o assunto à consideração da Ex.ma Câmara, dado 

que proposta idêntica foi anteriormente apresentada pelo requerente em 2007/08/02, 

não tendo a mesma sido considerada na deliberação de Câmara de aprovação do 

loteamento. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/10/08, constante do 

respectivo processo (folha 653), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no 

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

26/10, de 30 de Março, aprovar o projecto de loteamento reformulado, bem como os 

projectos de infra-estruturas, condicionado ao seguinte: 

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

disposto no n.º 2 do artigo 76.º da referida disposição legal, apresentando para o efeito 

os seguintes elementos: 

1.1. cinco exemplares da planta de síntese da operação de loteamento aprovada 

em suporte de papel, um em base transparente e um exemplar em suporte digital, 

contendo os elementos referidos na alínea e) do n.º 1, do artigo 77.º do referido 

Decreto-Lei; 

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

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

Saneamento) da comparticipação para reforço da rede de água, a montante do 

loteamento, no valor €14.000,00, acrescido de  IVA à taxa em vigor; 

3.º para efeitos do disposto no artigo 82.º do Plano Director Municipal e dado que se 

verifica insuficiência de área de cedência, deverá nos termos dos artigos 102.º e 103.º 
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do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, proceder ao 

pagamento, em numerário, de  €82 743,58, como compensação por área não cedida; 

4.º ceder, para o domínio privado do município, a área  de 26,00m2, destinada a 

equipamento (Posto de Transformação);  

5.º ceder ao domínio público, a área de 4026m2,destinada a: 

5.1. infra-estruturas viárias (arruamentos, estacionamento e passeios), ecopontos 

e contentores;  

6.º apresentar os seguintes elementos: 

6.1. documentos comprovativos da prestação de cauções a favor da Câmara 

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

urbanização referentes às infra-estruturas da rede eléctrica (€146.175,73), da 

rede viária (€217.324,44), dos arranjos exteriores (€9.760,00), das redes de 

abastecimento de água (€34.279,00) e das redes de drenagem de esgotos 

domésticos e pluviais (€81.831,78),  ao abrigo do disposto no artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30 de Março, devendo constar do próprio título que a mesma está sujeita à 

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

mantém válida até à recepção definitiva das obras de urbanização; 

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

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

base transparente e um em suporte digital); 

6.3. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

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

em Associação Pública de natureza profissional; 

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

titular da operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

cartão de identificação de pessoa colectiva); 

6.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 3; 

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

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

6.8. Plano de Segurança e Saúde; 

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

7.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 18 meses; 

8.º cumprir em obra com as seguintes condições: 
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8.1. com o disposto no artigo 29.º do Decreto-Regulamentar n.º 1/92, 

relativamente às distância mínimas entre os condutores de energia eléctrica  de 

Média Tensão (MT) existentes no local e as edificações a efectuar, de acordo 

com o parecer emitido pela EDP Distribuição – Energia, S.A. (condição a constar 

no alvará de loteamento e quadro de síntese);  

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

regulamentares aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelos Serviços e 

entidades externas ao Município no âmbito da aprovação dos respectivos 

projectos de engenharia de especialidades; 

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

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

de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

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

8.5. com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas (segurança e higiene no local das obras); 

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

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

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

causado em infra-estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, e no 

artigo 87.º da Secção IV, do capítulo IV do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria; 

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

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

10.º nos termos do artigo 2.º do Capitulo II do Regulamento e tabela de Taxas do 

Município de Leiria, a operação urbanística encontra-se ainda sujeita ao pagamento de 

taxa, no valor de €59.355,84. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

2.1. Processo n.º T – 89/2010. Empreitada de execuç ão da cobertura do largo 

interior do Mercado Santana, Leiria. Abertura de co ncurso público. Nomeação de 

júri de procedimento 

DLB N.º 1490/10  | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais de 

14 de Outubro de 2010, propondo a aprovação do programa de procedimento e 
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caderno, do prazo de execução de 5 meses, da dispensa do estudo geológico – 

geotécnico e aprovação do plano de prevenção e de gestão de resíduos da construção 

e demolição. 

O projecto/caderno de encargos do procedimento integra todos os elementos de 

solução da obra a realizar, conforme preconizado nos termos do n.º 1, 4 e 5 do artigo 

43.º do Código dos Contractos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O estudo ambiental não é obrigatório nos termos da legislação em vigor de 

acordo com o n.º1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, e Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro. 

A referida despesa estima-se em €700.000,00 + IVA 

Dada a natureza e dimensão dos trabalhos, propõe-se a realização de uma 

empreitada, adoptando o procedimento de Concurso Público, nos termos da alínea b) 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

De acordo com o artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, designou para 

integrarem o júri do procedimento os elementos seguintes: 

— Luis Oliveira – Presidente; 

— Francisco Santos – membro efectivo; 

— Maria Angélica Pereira Gomes - membro efectivo; 

— José Luis Godinho Palricas - Suplente 

— Filipe Ribeiro da Silva - Suplente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais deliberou por  maioria com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Nagalhães, Carlos Vitorino 

e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar o programa de 

procedimento e caderno de encargos, prazo de execução de 5 meses e do plano de 

prevenção e de gestão de resíduos da construção e demolição da obra, bem como 

dispensa do estudo ambiental, nos termos da legislação em vigor de acordo com o n.º 1 

do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelos 

Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, 

Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e 

proceder à abertura de um concurso público, nos termos da alínea b), do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

Mais deliberou  aprovar a composição do júri de procedimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1491/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 29 de Setembro a 12 de Outubro de 2010, 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7529, 7609, 7700, 7701, 7706, 

7707, 7708, 7778, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 831 a 833, 835 a 839, 

842, 843, 845 a 847, 849, 850, 852, 853, 854, 857, 858, 862 a 865, 867, 869 a 873, 875 

a 893, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4864, 5234, 5235, 5241, 5964, 6575, 

6607, 6614, 6652, 6692, 6705, 6707 a 6710, 6713, 6714, 6722, 6927, 7020, 7058, 

7119, 7155 a 7157, 7183 a 7185, 7289, 7294, 7295, 7330 7332, 7338, 7351, 7431 A 

7447, 7452 A 7458, 7462, 7464, 7465, 7469, 7472, 7476 A 7478, 7486 A 7505, 7509 a 

7511, 7513 a 7523, 7526, 7528, 7530 a 7532, 7534 a 7536, 7539 a 7541, 7556, 7571 a 

7573, 7580, 7588, 7590, 7593, 7602, 7604 a 7607, 7610 a 7613, 7616 a 7620, 7622, 

7626, 7629, 7631, 7634, 7636, 7639, 7643, 7645, 7656, 7665 a 7667, 7669, 7671, 

7674, 7690 a 7692, 7696, 7697, 7699, 7702 a 7705, 7712, 7720, 7722 a 7725, 7730, 

7751, 7756 a 7759, 7767, 7768, no valor total de €1.438.641,72.   

 

3.1.2. XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opç ões do Plano. Ratificação  

DLB N.º 1492/10  | Presente a XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 20.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 19.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 19.ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Actividades e 2.ª Alteração ao Orçamento da Receita 

de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais. 

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

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

de Janeiro, deliberou por  maioria, com os votos de abstenção das Senhoras 

Vereadoras Isabel Gonçalves e Neusa Nagalhães, e com os votos contra dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-

Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 11 de Outubro, que autoriza 

a XX Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2010, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.218.920,06 cada, XX 

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

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.255.520,06 cada, e a II 

Alteração ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços e diminuições/anulações 

no montante de €732.217,00 cada tal como proposto.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1493/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Outubro de 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.063.318,41 sendo de 

Operações Orçamentais €2.194.756,79 e de Operações de Tesouraria €868.561,62, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Jurídica 

3.2.1. Alteração ao contrato de constituição do dir eito de superfície a favor da 

“Supercoop – Cooperativa de distribuição de produto s alimentares e de 

solidariedade social, CRL” 

DLB N.º 1494/10  | Foi presente o Processo Administrativo relativo à constituição do 

direito de superfície a favor de “Supercoop – Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL”, acompanhado da informação n.º 224/2010, prestada pela Divisão Jurídica, a qual 

se dá aqui por inteiramente reproduzida e passa a fazer parte integrante da presente 

deliberação e respectiva acta (ANEXO D). 

A Câmara Municipal, concordando com o teor informação jurídica n.º 224/2010 e 

tendo em conta que a minuta de alteração do contrato de constituição do direito de 

superfície a favor da cooperativa “Supercoop – Cooperativa de Distribuição 

Solidariedade Social, CRL”, por si aprovada em 27 de Julho de 2010, no âmbito do 

processo referido em epígrafe, continha imprecisões no texto das cláusulas que se 

pretendem ver alteradas, podendo trazer dificuldades de interpretação, deliberou por  

unanimidade  nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e alíneas 

e) e f) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com efeitos ao dia 

27 de Julho de 2010, proceder à alteração do contrato celebrado por escritura pública, 

em 7 de Abril de 2006, aprovando a nova minuta de alteração, expurgada já das 

referidas deficiências, como se segue:  

“MINUTA DE Alteração à Constituição de Direito de S uperfície 

No dia ____ de ______ de _____, no Primeiro Cartório Notarial de Competência 

Especializada de Leiria, perante mim ____________________________, 

_________________, compareceram como outorgantes: 

Primeiro: Raul Miguel de Castro , casado, natural da freguesia 

de__________________ e concelho de __________________, residente em 

_____________________, que outorga na qualidade de presidente da CÂMARA 

MUNICIPAL DE LEIRIA, Pessoa Colectiva n.º 505.181.266, qualidade que verifiquei por 

ser do meu conhecimento pessoal, com poderes para o acto, conforme acta número 
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____________, da deliberação tomada na referida Câmara, 

_________________________, de que apresentaram fotocópia certificada. 

Segundo: José Francisco Caixinha , casado, natural da freguesia de Santiago do 

Escoural, concelho de Montemor-o-Novo, residente na Rua António Varela Pinto, n.º 

35, 1.º Dt.º em Pombal e Isabel Maria de Oliveira Santos Vieira,  casada, natural da 

freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, residente na Rua Lino António, Lote 4, 1.º 

direito, lugar de Cruz d’Areia, freguesia e concelho de Leiria que outorgam na 

qualidade, respectivamente de Presidente da Direcção e de Vogal da Direcção da 

cooperativa “SUPERCOOP – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL”, 

com sede na Rua Gil Eanes, Lote 38, Centro Comercial Quinta da Alçada, loja 5, lugar 

e freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, pessoa colectiva número 500.799.822, 

com o capital social institucional de cinco mil euros, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria, com poderes para o acto, qualidade e poderes que 

verifiquei por certidão de teor de registo comercial, que me apresentaram. 

Verifiquei a entidade do primeiro outorgante por conhecimento pessoal e a dos 

segundos outorgantes pela exibição dos bilhetes de identidade, respectivamente 

números 1046189, emitido em 09/01/2004, e 3163459, emitido em 02/03/2006, pelos 

Serviços de Identificação Civil de Lisboa e Leiria, respectivamente. 

O PRIMEIRO OUTORGANTE, NA QUALIDADE EM QUE OUTORGA, DECLAROU que 

relativamente ao contrato de constituição do direito de superfície, outorgado em 07 de 

Abril de 2006, entre a representante do Município de Leiria e os representantes da 

cooperativa “Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produtos Alimentares de 

Solidariedade Social, CRL”, e exarado de folhas quarenta e seis a folhas quarenta e 

oito do livro de notas para escritura diversas, número trezentos e dezasseis-A: 

a) A cláusula h) do mencionado contrato passa a ter a seguinte redacção: 

h) Nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g), a propriedade dos edifícios e as 

benfeitorias, entretanto realizadas, passam para a proprietária do solo, sem que a 

superficiária tenha direito a qualquer indemnização, não se opondo o Município de 

Leiria a que o direito de superfície fique onerado com uma hipoteca, admitindo, desde 

já a sua subsistência, validade e oponibilidade em relação a si próprio”; 

b) A cláusula j)  do mencionado contrato passa a ter seguinte redacção: 

j) “Sem prejuízo da obrigação do transmitente comunicar, por escrito, à Câmara 

Municipal de Leiria a transmissão do direito de superfície, a transmissão deste direito a 

terceiros não carece de autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria, desde 

que estes se obriguem nos exactos termos da Supercoop – Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, quando a mesma se destinar ao cumprimento dos 

compromissos assumidos com a hipoteca, e desde que não seja efectuada com fins 

especulativos, conforme disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 

de Novembro. 
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DECLARARAM OS SEGUNDOS OUTORGANTES, NA QUALIDADE EM QUE 

OUTORGAM: 

Que aceitam para a sua representada as alterações ao contrato de ao contrato de 

constituição do direito de superfície, outorgado em 07 de Abril de 2006, entre a então 

representante do Município de Leiria e os representantes da cooperativa agora 

denominada “Supercoop – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL”, e exarado de 

folhas quarenta e seis a folhas quarenta e oito do livro de notas para escritura diversas, 

número trezentos e dezasseis-A. 

Exibiram: .................... 

Arquivo: ...................... 

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo. 

O PRIMEIRO OUTORGANTE 

OS SEGUNDOS OUTORGANTES”  

Mais deliberou,  conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar a competente escritura pública de alteração à constituição de direito de 

superfície celebrada, em 7 de Abril de 2006, entre o Município de Leiria e a cooperativa 

“Supercoop – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, e, tendo em conta a eventual 

morosidade da celebração da mesma, notificar a superficiária do teor da presente 

deliberação, para que dela tome conhecimento e manifeste, por escrito, a sua vontade 

em proceder à respectiva outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

3.3.1. Voto de pesar a Licínia Maria Antunes da Cos ta Duarte 

DLB N.º 1495/10 |  Presente, pelo Senhor Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à trabalhadora Licínia Maria Antunes da Costa 

Duarte, Técnica Superior, do mapa de pessoal deste Município, pelo falecimento de 

sua sogra. 

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

conceder um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO E ORDEN AME NTO E ESTR ATÉGI A TERRITORI AL  

 

Oficialização do topónimo “Rua do Pelôme” na Fregue sia de Regueira de Pontes 

DLB N.º 1496/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a oficialização de 

um topónimo na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 
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A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes. 

Aglomerado Urbano de Regueira de Pontes, Freguesia de Regueira de Pontes 

(ENT 14970/10 de 13 de Julho e ENT 18628/10, de 9 de Setembro) 

Topónimo: RUA DO PELÔME: com início na Rua de S. Sebastião junto à construção 

com o número de polícia 470 e com fim na construção com o número de polícia 75 e 

sem saída. 

Este topónimo tem uma extensão de 63m de comprimento com uma largura de 3,40m e 

com pavimento betuminoso, encontrando-se com infra-estrutura de rede eléctrica. 

Historial: denominação proposta, porque antigamente naquele local tratava-se a pele 

dos animais para se fazer o calçado e assim, sempre foi conhecido aquele local por 

Pelome. 

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

aprovar este topónimo nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia 

ao abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, o topónimo acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto cinco 
��������  DIV IS ÃO DE RE ABIL I TAÇ ÃO URB AN A  

 

5.1. Exercício do Direito de Preferência na alienaç ão da fracção autónoma S, 2.º 

andar esquerdo, rectaguarda, pertencente ao prédio sito na Av. Combatentes da 

Grande Guerra n.º 24 e Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º  6, Leiria. Ratificação 

DLB N.º 1497/10  | Relativamente ao assunto em epígrafe e considerando: 

1. Que o exercício do direito de preferência por parte do Município de Leria no 

processo de alienação da fracção autónoma S pertencente ao imóvel em causa 

está previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 de 31 de Julho; 

2. Que se propõe que o Município de Leiria não exerça o Direito de Preferência 

segundo a informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana que se 

transcreve:  

“Trata-se de um pedido efectuado pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Leiria, contribuinte n.º 600073882, sobre o eventual exercício do direito de 

preferência por parte do Município relativamente à alienação da fracção 

autónoma S, pertencente ao prédio supra mencionado com o número de matriz 

4032, cujo valor da venda é de €75.000,00 conforme se encontra publicitado no 

site do programa “Casa Pronta”, anúncio 78776/2010. 



1896 (28) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

A fracção em causa encontra-se inserida em imóvel abrangido pela Área Crítica 

de Recuperação e Reconversão Urbanística, aplicando-se o preceituado no art. 

7.º do DL. n.º 105/96, de 31/07. 

No entanto, e após a análise da situação do imóvel, considera-se que este não 

se encontra em situação que ponha ou venha a por em causa nenhum tipo de 

intervenção prevista pelo município para o local, pelo que não há interesse na 

sua aquisição. 

      Pelo exposto, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência”. 

3. Que segundo as disposições combinadas do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 

de 31 de Julho e dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, e da alínea g), do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a competência para 

a tomada da decisão é da Câmara Municipal; 

4. Que devido à alienação da fracção autónoma S pertencente ao imóvel em causa 

estar a decorrer no âmbito do processo “Casa Pronta”, cujo prazo para pronúncia 

é de 10 dias úteis, findo os quais a ausência de resposta será entendida como 

resposta negativa (o prazo em causa terminaria a 16 de Setembro), pelo que não 

seria útil a tomada de decisão posterior a essa data; 

5. Foi a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, conforme o disposto 

no n.º 3 do artigo 68.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, carecendo a mesma de ratificação da Câmara 

Municipal. 

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

com o teor da informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente no sentido do não Exercício 

do Direito de Preferência pelo Município de Leiria relativamente à alienação da fracção 

S pertencente ao imóvel em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

5.2. Exercício do Direito de Preferência na alienaç ão da fracção autónoma P, 2.º 

andar direito, frente, pertencente ao prédio sito n a Av. Combatentes da Grande 

Guerra n.º 24 e Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 6, Lei ria. Ratificação 

DLB N.º 1498/10  | Relativamente ao assunto em epígrafe e considerando: 

1. Que o exercício do direito de preferência por parte do Município de Leria no 

processo de alienação da fracção autónoma P pertencente ao imóvel em causa 

está previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 de 31 de Julho; 

2. Que se propõe que o Município de Leiria não exerça o Direito de Preferência 

segundo a informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana que se 

transcreve:  
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“Trata-se de um pedido efectuado pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Leiria, contribuinte n.º 600073882, sobre o eventual exercício do direito de 

preferência por parte do Município relativamente à alienação da fracção 

autónoma P, pertencente ao prédio supra mencionado com o número de matriz 

4032, cujo valor da venda é de € 77.500,00 conforme se encontra publicitado no 

site do programa “Casa Pronta”, anúncio 78770/2010. 

A fracção em causa encontra-se inserida em imóvel abrangido pela Área Crítica 

de Recuperação e Reconversão Urbanística, aplicando-se o preceituado no art. 

7.º do DL. n.º 105/96, de 31/07. 

No entanto, e após a análise da situação do imóvel, considera-se que este não 

se encontra em situação que ponha ou venha a por em causa nenhum tipo de 

intervenção prevista pelo município para o local, pelo que não há interesse na 

sua aquisição. 

Pelo exposto, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência”. 

3. Que segundo as disposições combinadas do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 

de 31 de Julho e dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, e da alínea g), do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a competência para 

a tomada da decisão é da Câmara Municipal; 

4. Que devido à alienação da fracção autónoma P pertencente ao imóvel em causa 

estar a decorrer no âmbito do processo “Casa Pronta”, cujo prazo para pronuncia 

é de 10 dias úteis, findo os quais a ausência de resposta será entendida como 

resposta negativa (o prazo em causa terminaria a 16 de Setembro), pelo que não 

seria útil a tomada de decisão posterior a essa data; 

5. Foi a decisão tomada pelo Sr. Presidente da Câmara, conforme o disposto no n.º 

3 do artigo 68.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, carecendo a mesma de ratificação da Câmara 

Municipal. 

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

com o teor da informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente no sentido do não Exercício 

do Direito de Preferência pelo Município de Leiria relativamente à alienação da fracção 

P pertencente ao imóvel em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

5.3. Exercício do Direito de Preferência na alienaç ão da fracção autónoma R, 2.º 

andar esquerdo, frente, pertencente ao prédio sito na Av. Combatentes da Grande 

Guerra n.º 24 e Rua Eng. º Duarte Pacheco n.º 6, Le iria. Ratificação 

DLB N.º 1499/10  | Relativamente ao assunto em epígrafe e considerando: 
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1. Que o exercício do direito de preferência por parte do Município de Leria no 

processo de alienação da fracção autónoma R pertencente ao imóvel em causa 

está previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 de 31 de Julho; 

2. Que se propõe que o Município de Leiria não exerça o Direito de Preferência 

segundo a informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana que se 

transcreve:  

“Trata-se de um pedido efectuado pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Leiria, contribuinte n.º 600073882, sobre o eventual exercício do direito de 

preferência por parte do Município relativamente à alienação da fracção 

autónoma R, pertencente ao prédio supra mencionado com o número de matriz 

4032, cujo valor da venda é de € 87.500,00 conforme se encontra publicitado no 

site do programa “Casa Pronta”, anúncio 78773/2010. 

A fracção em causa encontra-se inserida em imóvel abrangido pela Área Crítica 

de Recuperação e Reconversão Urbanística, aplicando-se o preceituado no art. 

7.º do DL. n.º 105/96, de 31/07. 

No entanto, e após a análise da situação do imóvel, considera-se que este não 

se encontra em situação que ponha ou venha a por em causa nenhum tipo de 

intervenção prevista pelo município para o local, pelo que não há interesse na 

sua aquisição. 

 Pelo exposto, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência”. 

3. Que segundo as disposições combinadas do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 105/96 

de 31 de Julho e dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, e da alínea g), do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a competência para 

a tomada da decisão é da Câmara Municipal; 

4. Que devido à alienação da fracção autónoma R pertencente ao imóvel em causa 

estar a decorrer no âmbito do processo “Casa Pronta”, cujo prazo para pronuncia 

é de 10 dias úteis, findo os quais a ausência de resposta será entendida como 

resposta negativa (o prazo em causa terminaria a 16 de Setembro), pelo que não 

seria útil a tomada de decisão posterior a essa data; 

5. Foi a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, conforme o disposto 

no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, carecendo a mesma de ratificação da Câmara 

Municipal. 

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

com o teor da informação prestada pela Divisão de Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente no sentido do não Exercício 

do Direito de Preferência pelo Município de Leiria relativamente à alienação da fracção 

R pertencente ao imóvel em causa. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto seis 
��������  DIV IS ÃO DE JUV ENTUDE E EDUC AÇ ÃO  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Juventude e 

Educação 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB . Alteração ao Anexo 1 do 

Acordo de Colaboração. Rectificação 

DLB N.º 1500/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, rectificação ao 

ponto 7 da acta da reunião de Câmara de 14 de Setembro, relativa à alteração do 

Anexo I do Acordo de Colaboração celebrado com os Agrupamentos de Escolas e 

outras entidades parceiras, relativamente ao acompanhamento de alunos para o 

desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, para o ano lectivo 

2010/11. 

Considerando a necessidade de reajuste de alguns programas face ao aumento 

de alunos inscritos; 

Considerando a (in)disponibilidade de algumas entidades parceiras em afectar 

recursos aos programas. 

Propõe-se as seguintes rectificações à deliberação acima referida: 

Assim, onde se lê:  “Freguesia de Marrazes” enquanto entidade parceira para as 

Escolas EB1 de Marinheiros e EB1 de Marrazes, deverá ler-se:  “Sport Clube Leiria e 

Marrazes”; 

 Onde se lê:  “9.865,80 €” deverá ler-se :“7.673,40 €”. 

 Onde se lê : “4.384,80 €”, deverá ler-se  “6.029,10 €”. 

 Onde se lê : “2.192,40 €”, deverá ler-se:  “2.579,85 €”. 

 No Agrupamento de Escolas de Marrazes deve ainda ser considerada uma 

entidade parceira, a “Associação de Pais da Gândara dos Olivais ”, com a função de 

“acompanhamento de alunos no espaço AEC ”, e com a comparticipação total anual 

10/11 de “2.192,40 €”. 

 Estas alterações não implicam alterações de cabimento, mantendo-se o valor das 

propostas de cabimento da deliberação anterior. 

 Reproduz-se na íntegra o anexo ao acordo de colaboração, conforme deliberação 

de 11 de Novembro de 2008, com a correcção introduzidas pela presente deliberação. 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração celebrado em 11 de Novembro de 2008 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Mun icípio 2010/2011 

Escolas  Agrupamento  Entidade Parceira  Função  Comparticipação 
anual 10/11 
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EB1 Pinheiros  
Marrazes 

 
 

Freguesia de 
Marrazes 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC e 

transporte 

2.740,50€ 

EB1 Marinheiros Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC e 

transporte  

3.288,60€ 

EB 1 Marrazes Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC 

2.192,40€ 

EB 1 Quinta do 
Alçada 

Ass. Pais Quinta do 
Alçada 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC 

2.740,50€ 

EB 1 Sismaria da 
Gândara 

Ass. Pais Sismaria da 
Gândara 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC 

2.192,40€ 

EB 1 Gândara dos 
Olivais 

Ass. Pais da 
Gândara dos Olivais 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC 

2.192,40€ 

EB 1 Regueira de 
Pontes, 

Coucinheira, Casal 
Novo, Chãs, Amor, 

Barreiros, Casal dos 
Claros e Gândara 

dos Olivais 

Agrupamento 
Marrazes 

Acompanhamento de 
alunos no espaço AEC 

7.673,40 € 

EB 1 Capuchos, 
Barosa, Branca e 
Amarela (Pólo 1 e 
Pólo 2), Arrabalde, 

Guimarota 

 
 

D. Dinis 

Agrupamento D. Dinis Acompanhamento de 
alunos nas escolas 

3.836,70€ 

EB 1 Andrinos, 
Paulo VI, Touria, 

Arrabal, Martinela, 
Várzea, Estrada 

Nacional, Courelas 
e Vidigal 

 
Correia 
Mateus 

 
Agrupamento Correia 

Mateus 

Acompanhamento de 
alunos nas escolas e no 

transporte: 

13.702,50 € 

EB 1 Quintas do 
Sirol, Souto de 
Cima, Souto de 
Baixo, Caldelas, 
Caranguejeira, 

Caxieira, Palmeiria 

 
 

Caranguejeira 

 
Agrupamento 
Caranguejeira 

Acompanhamento de 
alunos nas escolas e no 

transporte 

10.413,90 € 

EB 1 Alcaidaria, 
Casal da Quinta, 
Figueiras Centro, 

Milagres, Mata 

 
 
 
 

Colmeias 

Freguesia de 
Milagres 

Acompanhamento de 
alunos 

4.384,80 € 

EB 1 Raposeira Freguesia de 
Colmeias 

Acompanhamento de 
alunos nas escolas  

1.096,20 € 

EB1 Bouça Associação de Pais 
da Bouça 

Acompanhamento de 
alunos 

1.096,20 € 

EB 1 Vale do Horto, 
Azoia 

 
 
 

José Saraiva 

Freguesia de Azoia Acompanhamento de 
alunos nas escolas 

2.192,40 € 

EB 1 Andreus, 
Marvila, Cruz 

D`Areia, Telheiro 

Freguesia de Barreira Acompanhamento de 
alunos nas escolas 

6.029,10 € 

EB1 Cortes, EB1 
Reixida 

Freguesia de Cortes Acompanhamento de 
alunos nas escolas 

2.192,40 € 

EB1 Parceiros, 
Pernelhas 

Freguesia de 
Parceiros 

Acompanhamento de 
alunos nas escolas 

2.579,85 € 

EB 1 Arnal, Porto 
Carro, A-do-Barbas, 

A-dos-Pretos, 
Cavalinhos, 

Maceirinha, Costas, 
Maceira 2 e 

Pocariça 

Maceira Agrupamento Maceira Acompanhamento de 
alunos em escolas 

8.221,50 € 
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EB 1 Ervedeira, 
Coimbrão 

Rainha Santa 
Isabel 

Freguesia de 
Coimbrão 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

2.192,40 € 

EB 1 Lavegadas, 
Sismaria, Monte 

Redondo 

Freguesia de Monte 
Redondo 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

2.740,50 € 

EB 1 Várzeas, 
Souto da 

Carpalhosa, Vale da 
Pedra, Chã da 

Laranjeira, Moita da 
Roda 

Freguesia de Souto 
Carpalhosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

3.836,70 € 

EB 1 Lameira, 
Ortigosa 

Freguesia de 
Ortigosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

3.288,60 € 

EB1 Carreira Freguesia de Carreira Acompanhamento de 
alunos em escolas 

548,10 € 

EB1 Vale da 
Bajouca, Bajouca 

Freguesia de Bajouca Acompanhamento de 
alunos em escolas 

2.192,40 € 

EB 1 Moinhos 
Carvide, Outeiro da 

Fonte, Carvide 

Freguesia de Carvide Acompanhamento de 
alunos em escolas 

4.932,90 € 

EB 1 Serra do Porto 
de Urso, Monte 

Real 

Freguesia de Monte 
Real 

Acompanhamento de 
alunos em escolas 

2.192,40 € 

(Cód. Acção Orçamental 2010-A-27) 

 
Classificação Económica 

Valor a 
cabimentar 

2010 

Proposta de 
cabimento n.º 

Valor previsível 
para 2011 

 
11/040701 

Agrupamentos 
Associações de Pais 

e Outros  

26.034,75 € 3379 
de 

10-09-2010 

31.515,76 € 

 
11/0450109 

 
Juntas de Freguesia 

10.945,19 € 3380 
de 

10-09-2010 

32.194,36 € 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o 

disposto nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

unanimidade  aprovar a alteração ao Anexo 1 do acordo de colaboração, com os 

valores para o ano lectivo 2010-2011, e autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura com as entidades parceiras envolvidas. 

Mais deliberou  que, após a assinatura do respectivo anexo, as verbas sejam 

transferidas conforme se indica: 

Entidade Parceira  Set-2010 Fev-11 Maio-2011 Comparticipação 
total 2010/11 

Agrupamento Caranguejeira 5.206,95 € 2.603,48 
€ 2.603,48 € 10.413,90 € 

Agrupamento Correia Mateus 6.851,25 € 3.425,63 
€ 3.425,63 € 13.702,50 € 

Agrupamento D. Dinis 1.918,35 € 959,18 € 959,18 € 3.836,70 € 

Agrupamento Maceira 4.110,75 € 2.055,38 
€ 2.055,38 € 8.221,50 € 

Agrupamento Marrazes 3.836,70 € 1.918,35 
€ 1.918,35 € 7.673,40 € 
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Ass. Pais Quinta do Alçada 1.370,25 € 685,13 € 685,13 € 2.740,50 € 

Ass. Pais Gândara dos 
Olivais --- 1.096,20 

€ 1.096,20 € 2.192,40 € 

Ass. Pais Sismaria da 
Gândara 1.096,20 € 548,10 € 548,10 € 2.192,40 € 

Associação de Pais da Bouça 548,10 € 274,05 € 274,05 € 1.096,20 € 

Sport Clube Leiria e 
Marrazes 1.096,20 € 2.192,40 

€ 2.192,40 € 5.481,00 € 

Totais 26.034,75 € 15.757,88 
€ 15.757,88 € 57.550,50 € 

     

Freguesia de Azoia 729,68 € 731,36 € 731,36 € 2.192,40 € 

Freguesia de Bajouca 729,68 € 731,36 € 731,36 € 2.192,40 € 

Freguesia de Barreira 729,68 € 2.649,86 
€ 2.649,86 € 6.029,10 € 

Freguesia de Carreira 548,10 € --- --- 548,10 € 

Freguesia de Carvide 879,68 € 2.026,61 
€ 2.026,61 € 4.932,90 € 

Freguesia de Coimbrão 729,68 € 731,36 € 731,36 € 2.192,40 € 

Freguesia de Colmeias 729,68 € 183,26 € 183,26 € 1.096,20 € 

Freguesia de Cortes 729,68 € 731,36 € 731,36 € 2.192,40 € 

Freguesia de Marrazes 729,68 € 1.005,41 
€ 1.005,41 € 2.740,50 € 

Freguesia de Milagres 729,68 € 1.827,56 
€ 1.827,56 € 4.384,80 € 

Freguesia de Monte Real 729,68 € 731,36 € 731,36 € 2.192,40 € 

Freguesia de Monte Redondo 761,25 € 989,63 € 989,63 € 2.740,50 € 

Freguesia de Ortigosa 729,68 € 1.279,46 
€ 1.279,46 € 3.288,60 € 

Freguesia de Parceiros 729,68 € 925,09 € 925,09 € 2 .579,85 € 

Freguesia de Souto 
Carpalhosa 729,68 € 1.553,51 

€ 1.553,51 € 3.836,70 € 

Totais 10.945,19 € 16.097,18 
€ 16.097,18 € 43.139,55 € 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  DIV IS ÃO DE PL ANE AMENTO E GES TÃO DE EQUIP AME NTOS ED UC ATIVOS 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Planeamento e 

Gestão de Equipamentos Educativos 

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município d e Leiria e a Freguesia de 

Maceira 

DLB N.º 1501/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a minuta de 

Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e a Freguesia de Maceira, para 

utilização das instalações da ex-EB1 de Vale de Salgueiro, anteriormente cedidas ao 

Agrupamento do CNE – Corpo Nacional de Escutas, n.º 762 – Maceira: 
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Contrato de Comodato 

Considerando que a Escola EB 1 Vale Salgueiro, sita na Rua da Lameira – Vale 

Salgueiro, da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, se encontra presentemente 

com a sua actividade lectiva suspensa e que a sua optimização se reveste de grande 

importância para o Município de Leiria.  

Considerando as atribuições das freguesias e as competências cometidas aos seus 

órgãos por força de lei.  

Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 

5A/2002, de 11 de Janeiro, compete às câmaras municipais apoiar as actividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.  

Entre o Município de Leiria , com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____, como primeiro contraente, e a Freguesia de Maceira, com sede na 

Rua de Leiria, n.º 60, lugar do Arnal, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, N.I.P.C. 

507 403 940, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia da Maceira, Senhor 

Vitor Manuel da Silva Santos, e no uso dos poderes que lhe são conferidos por 

deliberação da Junta de Freguesia de Maceira, de ___/___/___, como segunda 

contraente, é celebrado o presente contrato de comodato, 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, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o qual se 

rege pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

O primeiro contraente, por força do disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, 

de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, é dono e legítimo 

proprietário da Escola EB 1 Vale Salgueiro, sita Rua da Lameira – Vale Salgueiro, da 

freguesia de Maceira, concelho de Leiria, a qual se encontra presentemente com a sua 

actividade lectiva suspensa.  

Cláusula Segunda 

O primeiro contraente entrega, gratuitamente, em regime de comodato, à segunda 

contraente, que o recebe, o imóvel descrito na cláusula anterior, para aí desenvolver 

actividades, exclusivamente, de interesse público.  

Cláusula Terceira  

À segunda contraente é permitido facultar a utilização por terceiros do imóvel cedido, 

com respeito pela Cláusula Segunda, desde que seja previamente autorizado pelo 

Município.  

Cláusula Quarta  

A segunda contraente obriga-se: 
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a) A conservar o imóvel cedido em bom estado de conservação e limpeza, sendo da 

sua exclusiva competência a gestão do mesmo e da sua responsabilidade os encargos 

respeitantes a quaisquer deteriorações.  

b) A realizar, para efeitos do presente contrato, um seguro multi-risco.  

c) A alterar a titularidade dos contratos de fornecimento de água e de luz, no prazo de 

30 dias a contar da data da assinatura do presente contrato.  

Cláusula Quinta   

A segunda contraente apenas poderá efectuar obras de conservação no imóvel objecto 

do presente contrato, desde que devidamente autorizada pelo primeiro contraente.  

Cláusula Sexta 

A violação do disposto nas cláusulas terceira, quarta e quinta deste contrato implica a 

imediata restituição do imóvel cedido.  

Cláusula Sétima 

A segunda contraente é responsável perante o primeiro contraente por quaisquer 

danos ou prejuízos que, pela utilização do imóvel ora cedido, possam causar a 

terceiros, desde que tais causas lhe sejam directamente imputáveis.  

Cláusula Oitava 

A segunda contraente obriga-se, findo o prazo do presente contrato, a devolver o 

imóvel no mesmo estado em que lhe foi entregue, livre de quaisquer ónus ou encargos.  

Cláusula Nona 

1. Este contrato vigorará até 30 de Junho de 2010, renovando-se automaticamente por 

períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes comunicar à outra, com a 

antecedência mínima de 30 dias em relação ao termo do prazo que esteja em curso, a 

sua vontade de o não renovar.  

2. A comunicação a que se refere o número anterior deve ser efectuada por carta 

registada, com aviso de recepção.  

Cláusula Décima 

Constitui causa de caducidade do presente contrato a comunicação ao Município de 

Leiria de decisão pelas entidades competentes, do levantamento da suspensão da 

actividade lectiva a exercer na Escola EB 1 de Vale Salgueiro.  

Cláusula Décima Primeira 

Constitui anexo ao presente contrato, o auto de vistoria contendo a descrição das 

condições do imóvel cedido.  

Cláusula Décima Segunda 

Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis.  

Cláusula Décima Terceira 

Para a resolução de todas as questões emergentes da interpretação ou execução do 

presente contrato, e que as partes não resolvam por acordo, será competente o 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria.  
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Cláusula Décima Quarta 

O presente contrato de comodato produz os seus efeitos a partir da data da sua 

assinatura. Este contrato, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, 

composto por _______ páginas e um anexo, que dele faz parte integrante, destinando-

se um exemplar ao primeiro contraente e o outro à segunda contraente, sendo 

devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____ de _____ de 2010.  

Pel’O Primeiro Contraente | (Raul Castro)  

Pel’A Segunda Contraente | (Vitor Manuel da Silva Santos)»  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  concordar com o teor da minuta do contrato de comodato.  

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido contrato.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  DIV IS ÃO D A CULTUR A   

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

8.1. Cedências do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 1502/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro Miguel Franco:  

— Dia 12 de Novembro – ao Grupo de Teatro do Oprimido de Coimbra para 

realização de uma peça de teatro. Cedência gratuita; 

— Dia 1 de Dezembro – à SAMP para realização de uma peça de teatro. Cedência 

gratuita; 

— Dias 7, 14 e 21 de Dezembro – ao Nariz – Grupo de Teatro para realização de 

peças de teatro. A receita de bilheteira proveniente da apresentação destes 

espectáculos reverterá na íntegra para o Nariz – Teatro de Grupo. Cedências 

gratuitas; 

— Dia 15 de Dezembro – à Célula e Membrana  - Associação para realização de 

uma sessão de cinema do filme “Ne Change Rien”. A receita de bilheteira 

proveniente da apresentação deste espectáculo reverterá na íntegra para a 

Célula e Membrana - Associação. Cedência gratuita; 
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— Dia 17 de Dezembro – ao Jardim de Infância e 1.º CEB dos Capuchos para 

realização da festa de Natal. Cedência gratuita; 

— Dia 19 de Dezembro – à Andanças, Cultura e Educação, Lda. para realização 

de um espectáculo de dança. A receita de bilheteira proveniente da 

apresentação deste espectáculo reverterá na íntegra para a Andanças, Cultura 

e Educação, Lda. Cedência gratuita. 

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

autorizar as cedências do Teatro Miguel Franco às entidades requerentes, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor e nas condições de bilheteira conforme a 

informação prestada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Apoio ao O Nariz – Teatro de Grupo – Festival ACASO  

DLB N.º 1503/10  | Presente uma informação do Senhor Vereador Gonçalo Lopes 

dando conhecimento que a exemplo de anos transactos, o Município tem apoiado o 

Festival ACASO, com o pagamento dos almoços dos actores que participam neste 

Festival de Teatro. 

É utilizada para este efeito a verba prevista na Rúbrica 2010/A/263 – Apoio a 

Funcionamento e Actividades – Grupos de Teatro, destinada a custear 45 almoços, 

pelo valor unitário de €8,00, o que corresponde a um valor total de €360,00, sob a 

proposta de cabimento n.º 3765/10, de 13 de Outubro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar de assunto, ao abrigo do estipulado na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Nariz – Teatro de Grupo, a importância de €360,00 para apoio 

nas despesas com a organização do Festival ACASO, sujeito à apresentação prévia 

dos documentos comprovativos das despesas até ao total do montante atribuído. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  DIV IS ÃO DE MUSEUS,  P ATRIMÓNIO E BI BLIOTEC AS  
 

9.1. QREN/Palor/DC2 – Animação, Valorização e Requa lificação do Núcleo do 

Castelo. Alteração de procedimentos 

DLB N.º 1504/10  | Propõe-se uma reformulação do projecto em epígrafe, que prevê a 

integração de uma componente de investimento na requalificação do equipamento de 

manutenção e apoio ao visitante, fundamental para garantir a melhor preservação e 

fruição do Castelo, enquanto Monumento Nacional e espaço cultural de excelência para 

a Cidade. No sentido de aproveitar o usufruto do castelo de Leiria para animação 

cultural de qualidade, propõe-se um conjunto de equipamentos e serviços para 
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melhorar o aspecto visual e as condições técnicas de forma a permitir a realização de 

eventos de animação cultural. Assim, passará a ser viável a realização de congressos e 

conferências, assim como actividades de animação cultural, recriações históricas ou 

eventos similares, no sentido de promover o turismo cultural local e enquadrar o 

Castelo de Leiria na rota deste género de animação, que tanta vida e interesse 

devolvem aos monumentos. 

Desta forma, complementa-se o processo inicial, de natureza científica, através 

de instrumentos cuja missão fundamental é consolidar a identidade local e apoiar o 

emergente Turismo Cultural que a região e o Concelho de Leiria naturalmente têm 

vindo a potenciar. 

O alargamento do âmbito do projecto, integrado numa nova estratégia, implicou 

um reajustamento dos planos inicialmente previstos e redefinição das áreas de 

intervenção, sendo que as acções previstas garantem a qualidade do mesmo e o 

cumprimento da missão inicial da candidatura. 

Verba prevista no GOP/CCE: 2009|A|358 / 2111/020220. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas nas alíneas h) e m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar as alterações à candidatura 

QREN/Palor/DC_2, nos termos da informação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Declaração de interesse cultural e turístico m unicipal para o projecto de 

reabilitação e valorização de uma quinta agrícola n a freguesia de Ortigosa 

DLB N.º 1505/10  | Presente um pedido de declaração de interesse cultural e turístico 

para a região, para um projecto Municipal para o projecto de reabilitação e valorização 

de uma quinta agrícola na freguesia de Ortigosa.  

O Município de Leiria pretende declarar, para os devidos efeitos, acerca do 

projecto de reabilitação e valorização da Quinta Alves de Matos, situada no lugar de 

Conqueiros, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, da responsabilidade 

da entidade “Quinta Alves de Matos – Actividades Turísticas, Lda.” com o NIF 509 340 

776, o seguinte: 

— O projecto prevê um conjunto de estruturas que irão gerar novos postos de 

trabalho e contribuir para a dinâmica socio-económica local; 

— Depois de analisar o potencial turístico e cultural dos equipamentos propostos e 

a sua localização, considera-se que a estrutura comercial prevista potencia o 

interesse pela etnografia local e regional, através da recuperação de uma 

unidade rural de elevado interesse para a preservação da memória etnográfica 

local; 
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— De assinalar ainda que o edifício se encontra referenciado na Carta de Valores 

Patrimoniais do PDM de Leiria, apresentando características e condições para 

uma eventual classificação patrimonial, de interesse local ou público; 

— A sua localização, a escassos 2 quilómetros do Agromuseu Municipal D.ª 

Julinha (Ortigosa), é uma mais-valia para a dinâmica turística do concelho e de 

região envolvente. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Leiria considera que se trata de um 

projecto com manifesto interesse turístico, cultural e económico para o Município de 

Leiria. 

Considerando o exposto anteriormente, considera-se que é do interesse do Município o 

projecto em epígrafe, nomeadamente, pelo seu valor turístico e cultural. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e, de acordo com a competência que 

lhe é conferida pelo estipulado na alínea l) e m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  emitir o referido parecer, em 

conformidade com a informação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. “Fotobiografia – José Relvas 1858-1929” Comemo rações da República 

DLB N.º 1506/10  | No âmbito das Comemorações da República, a editora Imagens & 

Letras publicou recentemente a “Fotobiografia – José Relvas 1858-1929”. Não podendo 

o Município de Leiria ficar indiferente a esta iniciativa que divulga a vida e a obra de 

umas das grandes figuras da República, propõe-se a aquisição de 22 exemplares da 

obra em epígrafe, no sentido de dotar as 21 bibliotecas da Rede Concelhia de 

Bibliotecas Escolares e 1 exemplar para o Fundo Documental da Biblioteca Municipal.  

Valor Global: 27,50 € X 22 exemplares = 605,00 € com 6% IVA incluído 

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

3750/10, de 12 de Outubro, e enquadra-se nas competências do Município no âmbito 

das actividades de interesse municipal de natureza cultural [Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, artigo 64.º, alínea b), n.º 4]. 

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

concordar com a proposta de aquisição  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Apresentação de Candidatura da Publicação “Int ervenção para um projecto 

museológico” aos Prémios APOM 2010 

DLB N.º 1507/10  | Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes a intenção de 

candidatura da publicação “Intervenção para um projecto museológico” editada em 

2009 pelo Município de Leiria, através do m|i|mo – museu da imagem em movimento, 

integrado na Divisão de Museus, Património e Bibliotecas. 
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A Associação Portuguesa de Museologia promove anualmente uma atribuição 

de prémios, simbólica, em que o principal prémio é o reconhecimento de exemplos 

concretos de boas práticas no âmbito de diversas categorias. Este concurso acaba por 

constituir um balanço anual das principais referências estabelecidas ao nível do 

funcionamento dos museus e respectivas práticas museológicas. 

Por constituir uma singular oportunidade de divulgação do museu, e 

considerando a especificidade e potencial que a publicação “Intervenção para um 

projecto museológico” encerra, documentando a totalidade do processo de instalação 

do m|i|mo – museu da imagem em movimento no conjunto de edifícios anteriormente 

conhecidos por RAL 4, é de toda a relevância a oportunidade de reconhecimento que a 

edição de 2010 dos prémios APOM pode constituir para o m|i|mo e, assim, para o 

Município de Leiria. 

Desde o primeiro momento do processo de intervenção destinado à instalação 

definitiva do museu no espaço do Ex-RAL 4 foram documentadas e registadas todas as 

fases de trabalhos associados, pretendendo simultaneamente integrar o registo da 

actividade regular do museu, a sua própria história e existência, e registar 

detalhadamente um processo de intervenção urbana numa zona singular da cidade de 

Leiria (na envolvência do Castelo), numa óptica de informação e relacionamento com a 

comunidade local e regional, mas também com o estabelecimento perene de um marco 

de transição entre o Passado e o Presente/Futuro. 

A compilação de textos reunidos permite desenvolver um exercício de 

reconstrução cronológica da história deste espaço específico até ao passado muito 

recente, sintetizando a memória das diversas ocupações que foi tendo ao longo dos 

séculos, enriquecida com a inclusão dos estudos e relatórios associados aos trabalhos 

de Arqueologia da Arquitectura e Fotogrametria, Prospecção Geofísica por GeoRadar, 

Arqueologia preventiva, Conservação e Restauro e Epigrafia. 

Com a multidisciplinaridade que encerra, esta publicação pode assumir-se como 

exemplo do que devem ser as boas práticas num processo de intervenção para a 

regeneração urbana, com propósitos museológicos, de comunicação entre o passado e 

o presente, salvaguardando a memória e nela assentando sem constrangimentos a 

evolução de um território, de uma cidade e dos equipamentos culturais que valorizam a 

qualidade de vida na mesma. 

É pelo exposto que se propõe a apresentação de candidatura da publicação 

“Intervenção para um projecto museológico” aos Prémios APOM 2010, 

consubstanciada no envio de três exemplares da mesma até ao dia 31 de Outubro do 

presente mês. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
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unanimidade  autorizar a candidatura em conformidade com a informação acima 

referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  DIV IS ÃO DE AM BIENTE E SERVIÇOS URBANOS  

 

10.1. Protocolo de Cooperação em matéria de licenci amento e fiscalização de 

utilização de Recursos Hídricos  

DLB N.º 1508/10  | Presente a minuta de Protocolo de colaboração em matéria de 

recolha de documentação e instrução dos processos de regularização das utilizações 

existentes não comunicadas e não tituladas de furos, poços e minas, na área 

geográfica do município, cujo teor a seguir se transcreve: 

«(MINUTA DE) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO EM MATÉRIA DE  RECOLHA DE 

DOCUMENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULARIZ AÇÃO DAS 

UTILIZAÇÕES EXISTENTES NÃO COMUNICADAS E NÃO TITULA DAS DE FUROS, 

POÇOS E MINAS, NA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO. 

Considerando que: 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água) criou e o Decreto-Lei n.º 

208/2007, de 29 de Maio, implementou as Administrações das Regiões Hidrográficas 

(ARH), instituições que, a nível de região hidrográfica, prosseguem atribuições no 

domínio da protecção e valorização das componentes ambientais das águas, com 

competências de gestão dos recursos hídricos, incluindo o respectivo planeamento, 

licenciamento e fiscalização. 

Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio, podem 

ser delegados, total ou parcialmente pelas ARH nas Autarquias, poderes, 

designadamente de licenciamento e fiscalização de utilização de águas. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, estabelece o regime das 

utilizações dos recursos hídricos, e prevê no seu artigo 89.°, um prazo de dois anos, a 

partir da data de entrada em vigor do referido diploma, para que os utilizadores de 

recursos hídricos não titulados (por comunicação simples ou por requerimento de título 

consoante os casos específicos) à data da publicação do Decreto-Lei, regularizem a 

sua situação, e que este prazo foi prorrogado pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º  

82/2010, de 2 de Julho, até 15 de Dezembro de 2010. 

O Despacho n.° 14872/2009, de 19 de Junho de 2009, estabelece normas de 

orientação para uma correcta aplicação da legislação no caso das captações de águas 

subterrâneas e reforça que as ARH deverão mobilizar os recursos humanos 
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necessários para informar e regularizar todas as situações requeridas, fazendo 

protocolos de cooperação que se afigurem necessários com Juntas de Freguesia, 

associações de agricultores ou outras entidades consideradas relevantes.  

As Autarquias, na defesa dos munícipes, pretendem criar condições para que os 

mesmos usufruam de uma colaboração desejável e eficiente no sentido de darem 

cumprimento ao legislado no prazo previsto, condições que de forma independente, a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. tem dificuldade, face à exiguidade 

de meios, em fazer cumprir. 

Quer a ARH do Centro, I.P. quer as Autarquias do concelho de Leiria, entendem 

como muito útil, necessária e proveitosa uma colaboração mútua. 

A ARH do Centro, I.P. pretende dar cumprimento às suas atribuições em 

matéria de licenciamento e fiscalização delegando competências, e considerando de 

igual modo o interesse e competências autárquicas em termos de gestão e 

ordenamento a nível local, celebra-se entre : 

A Administração da Região Hidrográfica do Centro, I. P., abreviadamente designada 

por ARH do Centro, I.P., com sede na Avenida Cidade Aeminium, 3000-429 Coimbra, 

aqui representada pela sua Presidente, Professora Doutora Teresa Fidélis, nomeada 

por despacho n.º 25248/2008, publicado no D.R. n.º 197, II.ª Série, Parte C, de 

10.10.2008, cujos poderes de representação lhe foram conferidos nos termos do n.º 1, 

do artigo 5.° do Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de  Maio, como primeira outorgante; o 

Município de Leiria, NIPC 505181126, com sede no Largo da República, 2410-006 

Leiria, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul 

Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de ____ 

de_________ de 2010, como segundo outorgante; e a Freguesia de 

_______________, NIPC ___________, com sede em ___________________ 

representada neste acto pelo Presidente da Junta de Freguesia de _______________, 

no uso dos poderes conferidos por deliberação da Junta de Freguesia de ________ de 

_________ de 2010, como terceira outorgante;   

O presente Protocolo de Colaboração adiante designado abreviadamente por 

Protocolo, que se rege pela legislação aplicável e pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente Protocolo estabelece o âmbito e os termos de colaboração técnica relativos 

à prossecução das competências em matéria de recolha de documentação e instrução 

de processos de regularização das utilizações existentes não comunicadas e não 

tituladas de furos, poços e minas, na área geográfica do Município permitindo um 

auxílio a particulares nos procedimentos de regularização de utilização dos recursos 

hídricos. 

Cláusula 2.ª 
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Obrigações e compromissos da ARH do Centro, I.P. 

1- Promover a formação dos recursos humanos da Câmara Municipal de Leiria e da 

Junta de Freguesia de _______________ afectos às actividades objecto deste 

Protocolo. 

2- Fornecer as ferramentas, nomeadamente software e modelos de impressos que 

possibilitem a concretização das tarefas objecto deste Protocolo. 

3- Acompanhar todo o processo relativo ao objecto do presente Protocolo. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações e compromissos do Município de Leiria 

1- Colaborar nas acções de formação a desenvolver pela primeira outorgante nos 

termos da cláusula seguinte e respectiva calendarização. 

2- Ceder as necessárias instalações para a realização das acções de formação 

referidas no número anterior. 

3-FacuItar gratuitamente as plantas geo-referenciadas indispensáveis à instrução dos 

respectivos pedidos de regularização de utilização dos recursos hídricos. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações e compromissos da Junta de Freguesia 

1 – Garantir o atendimento dos utilizadores dos recursos hídricos disponibilizando 

recursos humanos e meios informáticos, e prestar os esclarecimentos solicitados, bem 

como auxílio aos particulares, no âmbito da regularização de furos, poços e minas, na 

área geográfica respectiva. 

2 - Recepcionar a documentação relativa aos processos objecto do presente Protocolo, 

conforme procedimento definido pela ARH do Centro, I.P. 

3 - Enviar todos os processos para ARH do Centro, I.P. 

4 - Sempre que faça uso da informação relativa aos recursos hídricos deverá fazer 

referência à sua fonte (ARH do Centro, I.P.). 

Cláusula 5.ª 

Responsabilidades 

É responsabilidade da ARH do Centro, I.P., a definição de todo o procedimento objecto 

do presente Protocolo. 

Cláusula 6.ª 

Vigência e Prorrogação 

1- O presente Protocolo é válido durante o período de regularização das situações 

atrás referidas (até 15 de Dezembro de 2010), acrescido das eventuais prorrogações 

do referido período, que vierem a ser aprovadas. 

2- O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e poderá ser 

denunciado ou alterado, mediante comunicação de qualquer das entidades, com a 

antecedência mínima de 60 dias. 

Cláusula 7.ª 
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Casos omissos e dúvidas 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do mesmo, serão resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes. 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 

6°, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo, é feito em triplicado, valendo as cópias como original, 

composto por três páginas e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem 

ter lido, compreendido e aceite todas as cláusulas. 

Aos ________dias do mês de _____________de 2010. 

A ARH do Centro, IP. | _________________________ 

Pelo Município de Leiria | (Raul Miguel de Castro) 

Pela Freguesia de_________________ | _________________» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto no âmbito do disposto no 

ponto 6 do Despacho n.º 14872/2009, de 2 de Julho, publicado no Diário da República, 

2.ª Série – N.º 126 – 2 de Julho de 2009, deliberou por unanimidade  concordar com o 

teor da minuta do protocolo de colaboração. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade/ Dia Europeu Sem Carros 

2010 

DLB N.º 1509/10  | No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem 

Carros 2010, algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em 

associar-se à iniciativa mencionada. 

Nesta perspectiva, e dado a participação de várias entidades, através da 

promoção de actividades, coloca-se à consideração da Câmara Municipal de Leiria a 

possibilidade de emissão de um voto de agradecimento, às entidades referidas na 

tabela seguinte: 

Entidade  Actividades  

Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques Dinamização da actividade “Classes de Mobilidade” 

Simlis – Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis S.A 

Dinamização da actividade “Fauna e flora ribeirinha” e 
oferta de brindes 

Valorlis – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, SA 

Dinamização de um atelier de reciclagem  

Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
INATEL – Delegação de Leiria 

Caminhada urbana de Leiria 

Polícia de Segurança Pública Colaboração nas alterações de trânsito na via pública, 
bem como na dinamização de algumas actividades 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Colaboração na dinamização da acção “Transporte 
seguro para crianças” 

Departamento de Ambiente da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Leiria 

Monitorização da qualidade do ar exterior 
Demonstração de fornos solares 
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Airbike – Associação de Ciclismo Realização da actividade “Escolinhas de BTT e Ciclismo” 

Ginásio Clube Acrotumb Leiria Demonstrações de ginástica 

Hóquei Clube de Leiria Demonstração de patinagem 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Leiria 

Rastreio de alguns indicadores de saúde + bike socorro 

Grupo Lobo Palestra sobre o “Lobo Ibérico” 

CEFAD – Formação Profissional Avaliação da condição física e massagem de relaxamento 

Instituto Português do Sangue -Centro 
Regional de Saúde de Coimbra 

Presença do Posto Móvel para colheita de sangue  

Ginásio Vivafit  Demonstrações de fitness 

Associação de Municípios da Região de 
Leiria 

Divulgação do projecto Europe Direct 

Teatro José Lúcio da Silva Oferta de duas sessões de cinema e cedência das 
instalações 

Oikos – Associação de Defesa do 
Ambiente e do Património da Região de 
Leiria 

Dinamização da actividade “Puzzles ambientais” 

Eng.ª Paula Teles Apresentação dos Programas de Promoção de 
Acessibilidade 

Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais de Leiria 

Divulgação do projecto “Carro da Amizade” 

Rotary Club de Leiria  
Rotaract Club de Leiria 

Exposição sobre a Luta contra a Poliomielite  

Clube de Orientação do Centro  Realização de actividades de Orientação  

Gymboree Apresentação de programas de desenvolvimento infantil  

Teatro de Animação de Santa Eufémia Teatro de Rua 

Verónica Santos Modelagem de balões 

Orfeão de Leiria Apresentação de um Trio de Clarinetes 

Malmequeres Dinamização da actividade “Atelier de construção de 
brinquedos em madeira” 

Clube Basquetebol de Leiria Organização de Street Basket 

Ergovisão S.A. Realização de rastreios visuais 

Futi 
Toyota 
Honda 
Cubo Alternativo 

Demonstração de veículos ecológicos 

Solicita-se, igualmente, que nos termos do artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, sejam emitidos os documentos comprovativos dos montantes dos donativos 

recebidos dos mecenas identificados no quadro que se segue: 

Entidade  Actividades  Valor  

Plastidom – Plásticos Industriais 
e Domésticos SA  
Apart 105  
2401-971 Leiria  
NIF: 500 219 672 

Veículos Solares €275,88 

Ergovisão 
Recta do Seixal 
Oliveira de Barreiros 
3500-892 Viseu 
NIF 506 289 788 

Charretes €1.100,00 

Roca 
Cerâmica e Comércio SA  
Apartado 575  
Ponte da Madalena  
2416-905 LEIRIA  
NIF: 500 203 466 

Toilet racer €992,20 

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

emitir um voto de agradecimento às entidades identificadas na tabela anterior, pelo 
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interesse e empenho demonstrado no âmbito da iniciativa da Semana Europeia da 

Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 2010. 

Mais deliberou  autorizar a emissão dos documentos comprovativos dos 

montantes dos donativos recebidos dos mecenas imediatamente acima identificados, 

nos termos previstos no artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por reconhecer 

que os mesmos foram concedidos sem qualquer contrapartida que configurasse 

obrigações de carácter pecuniário ou comercial e que serviram o interesse público 

municipal. A emissão destes documentos fica condicionada à apresentação, por cada 

um dos mecenas, de documento que comprove o pagamento dos bens objecto dos 

respectivos donativos concedidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Fixação da época balnear da Praia do Pedrógão  2011 

DLB N.º 1510/10  | Considerando conforme dispõe o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 135/2009, de 3 de Junho, que a duração da época balnear para cada água balnear 

é definida em função dos períodos em que se prevê uma grande afluência de 

banhistas, tendo em conta as condições climatéricas e as características geofísicas de 

cada zona local, e os interesses sociais ou ambientais próprios da localização; 

Considerando que, de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do 

referido diploma legal, que o procedimento de definição da época balnear se inicia com 

a apresentação pelos municípios interessados às Administrações das Regiões 

Hidrográficas de propostas de duração da época balnear para águas balneares, até 30 

de Novembro do ano precedente ao da época balnear em causa; 

Face ao exposto, e à semelhança de anos anteriores, propõe-se a esta Câmara 

Municipal a fixação da próxima época balnear, na Praia do Pedrógão, de 15 de Junho a 

15 de Setembro de 2011. 

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

concordar com a fixação da próxima época balnear, na Praia do Pedrógão, de 15 de 

Junho a 15 de Setembro de 2011. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Pedido de parecer sobre o processo de licenci amento da pedreira 6246 

“Pinhal da Pardaleira”, explorada pela Litoareias, SA, freguesia de Monte 

Redondo  

DLB N.º 1511/10 |  Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e no âmbito do 

pedido de parecer do processo de licenciamento em apreço remetido a esta Autarquia 

pela Direcção Regional de Economia do Centro, através da ENT. 19428/10, foi 

elaborado um parecer técnico, com a colaboração da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, Departamento de Planeamento e Ordenamento, Departamento de Operações 
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Urbanísticas, Departamento de Obras Municipais e Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas, o qual passa constituir anexo à presente acta (ANEXO E). 

Na sequência da referida consulta pública foi igualmente solicitado parecer à 

Junta de Freguesia de Monte Redondo, que passa a constituir anexo à presente acta, 

pelo que se propõe que seja dado conhecimento à Câmara. 

A Câmara Municipal, depois de ter tomado conhecimento do parecer técnico 

supra identificado, deliberou por unanimidade  concordar com o seu teor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  DIV IS ÃO DO DE SPORTO 

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão do Desporto  

11.1. Apoio ao Caliz – Clube de Aeromodelismo do Li z para a realização da “Taça 

de Portugal de F3A” 

DLB N.º 1512/10  | Presente a carta do Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz (ENTFE 

10/6371, de 8 de Setembro), a solicitar apoio para realização, nos dias 23 e 24 de 

Outubro de 2010, da “Taça de Portugal de F3A”, a decorrer na pista de aeromodelismo, 

na Barosa. 

Considerando a importância da realização desta prova de acrobacia de 

aeromodelismo, inserida no calendário da Federação Portuguesa de Aeromodelismo; 

Considerando também, que o Caliz organizou, com sucesso, e conjuntamente 

com a Federação Internacional de Aeronáutica, o “Open Internacional de F3A”, no 

passado mês de Julho; 

Tendo em conta ainda, a relevância em promover actividades de carácter 

nacional junto da população leiriense, contribuindo igualmente para a promoção e 

divulgação do concelho e região. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição do 

seguinte apoio: 

a) 30 conjuntos de ofertas institucionais, constituídos por: sacos/mochila e livros 

“Os Pacatos Leirienses em Meio Século de Desporto Amador” de Alda Sales;  

b) empréstimo de 1 bandeira do Município de Leiria, no período de 22 a 25 de 

Outubro; 

c) cedência e transporte do pódio da Leirisport, E.M., do Estádio Municipal de 

Leiria no dia 22 de Outubro para a pista de aeromodelismo, na Barosa, e 

regresso a 25 de Outubro; 

d) cedência e colocação definitiva de 4 mastros na pista de aeromodelismo, na 

Barosa, bem como a sua preparação e pintura prévia;  
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e) cedência e transporte de 5 mesas tipo banquete e 50 cadeiras, no dia 22 de 

Outubro, para a pista de aeromodelismo, na Barosa, e regresso a 25 de 

Outubro. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €330,00, sendo que 

os 30 sacos/mochila têm um custo de €26,40 (€0,88/Un) e os livros de €303,60 

(€10,12/Un). 

No que diz respeito à colaboração da DIMVO, o valor estimado do apoio 

logístico supracitado é de €613,89. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir ao Caliz – Clube de 

Aeromodelismo do Liz o apoio logístico e ofertas institucionais supracitados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Abertura do período de apresentação de candid aturas ao Programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva  2010/2011  

DLB N.º 1513/10  | Decorrerá de 2 a 16 de Novembro de 2010, o período de 

apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo/Época Desportiva 2010/2011, para a atribuição de subsídios aos Clubes e 

Colectividades do concelho de Leiria para a época desportiva de 2010/2011. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

— Carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Município de Leiria para a época desportiva 

de 2010/2011. 

— Documento comprovativo da Acta da Constituição da Associação e documento 

comprovativo dos estatutos da Associação e suas alterações publicadas em 

Diário da República, quando não tenham sido entregues anteriormente; 

— Plano de actividades de 2010/2011 ou 2011, calendarizado e orçamentado, e 

devidamente aprovado em Acta de Assembleia Geral;  

— Relatório de actividades de 2009/2010 ou 2010, devidamente aprovado em Acta 

de Assembleia Geral; 

— Relatório de contas de 2009/2010 ou 2010, devidamente aprovado em Acta de 

Assembleia Geral;  

— Declaração com indicação dos membros que representam a entidade para 

efeitos financeiros e respectiva identificação (anexo: cópia de bilhete de 

identidade e número de contribuinte); 

— Questionário de caracterização do Clube, a fornecer pela Divisão do Desporto; 
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— Formulários de candidatura, a fornecer pela Divisão do Desporto, e respectivos 

comprovativos. 

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

concordar com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios 

municipais para a época desportiva 2010/2011, bem como afixar Edital nos lugares 

públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Apoio ao Agrupamento de Escolas D. Dinis para  a aquisição de Tabelas de 

Basquetebol 

DLB N.º 1514/10  | Presente a carta do Agrupamento de Escola D. Dinis (ENTFE 

10/5482, de 20 de Julho), a solicitar apoio para a aquisição de Tabelas de Basquetebol 

para o seu Pavilhão Desportivo. 

Considerando que: 

— O protocolo celebrado entre o Município de Leiria e o Agrupamento de Escolas 

D. Dinis, aprovado em Reunião de Câmara de 2008.09.30, tem “(…)por objecto 

estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre o 

Município de Leiria e a EB 2,3 D. Dinis, no que diz respeito à utilização regular 

do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 D. Dinis, pelos Clubes do Concelho, com vista 

ao desenvolvimento das suas actividades desportivas regulares. (…)”; 

— O Agrupamento D. Dinis obriga-se a “(…) 1. Permitir aos Clubes do Concelho a 

prática das suas actividades físicas regulares no Pavilhão, treino desportivo, no 

horário das 19H30 às 22H30, de Segunda a Sexta-feira e, das 9H00 às 12H30, 

aos Sábados, sendo a ocupação total de 18 horas e 30 minutos semanais; (…)”;  

— Os horários supracitados têm sido ao longo das últimas épocas desportivas 

utilizados e atribuídos maioritariamente a Clubes que praticam a modalidade de 

Basquetebol e consequentemente o equipamento desportivo, designadamente 

as tabelas de basquetebol têm um maior desgaste; 

— O disposto na Cláusula 3.ª (Obrigações do Município de Leiria), no seu ponto 3., 

em que o Município de Leiria obriga-se a: “(…) Responsabilizar-se por todos os 

danos causados no equipamento ou respectivo apetrechamento nas áreas de 

prática desportiva e balneários, desde que praticados pelas entidades 

utilizadoras do espaço desportivo protocolado;(…)”. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, que a Câmara 

Municipal atribua um apoio financeiro no valor total de €1.197, 63 (mil cento e noventa 

e sete euros e sessenta e três cêntimos), para fazer face às despesas com a aquisição 

de 6 Tabelas de Basquetebol para o seu Pavilhão Desportivo, mediante a apresentação 

dos respectivos comprovativos de despesa. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir Agrupamento de Escolas 

D. Dinis um apoio financeiro no valor total de €1.197,63 (mil cento e noventa e sete 

euros e sessenta e três cêntimos) para fazer face às despesas com a aquisição de 6 

Tabelas de Basquetebol para o seu Pavilhão Desportivo, mediante a apresentação dos 

respectivos comprovativos de despesa. 

O apoio a efectuar no valor de €1.197,63, está em conformidade com as Opções 

do Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 – Apoio ao funcionamento e 

actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3751/10, de 12 de Outubro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Apoio ao Rotary Club  de Leiria para a organização da “1.ª Mini Maratona  de 

Leiria e Caminhada Solidária – End Polio Now ” 

DLB N.º 1515/10  | Presente as cartas do Rotary Club de Leiria (ENTFE 10/5721, de 2 

de Agosto, ENT 10/17764, de 26 de Agosto, ENTFE 10/6497, de 14 de Setembro, e 

ENTFE 10/6690 de 22 de Setembro), a solicitar apoio para a realização da “1.ª Mini 

Maratona de Leiria e Caminhada Solidária – End Polio Now”, em parceria com o 

Rotaract Club e a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, no dia 10 de Outubro de 

2010, na cidade de Leiria. 

Considerando que: 

Com organização do Rotary Club de Leiria, Rotaract Club de Leiria e 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria nasce a 1ª Mini Maratona de Leiria e 

Caminhada Solidária, que pretende ser uma iniciativa de cariz claramente não 

competitivo e dirigida à população leiriense em geral; 

A prova em epígrafe é uma óptima oportunidade para promover em Leiria a 

prática desportiva generalizada, envolvendo os cidadãos numa causa solidária e muito 

importante; 

O objectivo deste evento é angariar fundos que reverterão a favor do programa 

humanitário Polio Plus, que se destina a erradicar definitivamente a poliomielite do 

Planeta – End Polio Now; 

A iniciativa é constituída por duas vertentes: uma corrida e uma caminhada, com 

concentração no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, pelas 08H00, num 

percurso de 5 Km pelas ruas da cidade, com partida às 10H00, na Rotunda da 

Almuinha Grande – início da Ponte Euro 2004 e chegada à Praça Rodrigues Lobo. 

No que diz respeito à autorização para a realização das provas desportivas e 

emissão das licenças especiais de ruído e publicidade, no uso da competência 
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Subdelegada, prevista nos pontos 9, 11 e 17, do Edital nº 124/10, de 01 de Outubro de 

2010, foi proferido despacho de decisão pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, no 

dia 8 de Outubro de 2010, de acordo com a subdelegação de competências lhe 

conferidas pelo Senhor Presidente em despacho n.º 104/2010 de 29 de Setembro, 

prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de Dezembro e de acordo 

com as deliberações n.º 1719/09 e n.º 508/10, do despacho de delegação de 

competências do Sr. Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2009 e 6 de Abril de 

2010, respectivamente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 

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

Janeiro. 

De forma a possibilitar a concretização da prova e caminhada, será necessário 

proceder-se a alterações ao trânsito, de acordo com o seguinte percurso: 

Ponte Euro 2004 (via do lado direito); Av. Bernardo Pimenta; Rotunda do 

Estádio; Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; Largo Cónego Maia; Rua D. Sancho I; 

Largo da Sé; Rua Barão de Viamonte (Rua Direita); Largo Cândido dos Reis; Av. 

Combatentes da Grande Guerra; Largo Alexandre Herculano (Rotunda do Sinaleiro); 

passagem inferior da Ponte Afonso Zuquete; Marachão – Alameda Dr. José Lopes 

Vieira; Rua Rossio dos Borges; Rotunda do Estádio; Av. Cidade Maringá; Praça do 

Emigrante; Rua de S. Francisco; Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; Largo 5 de 

Outubro de 1910 (via do lado direito); Praça Rodrigues Lobo. 

Relativamente ao apoio logístico para a realização da“1.ª Mini Maratona de 

Leiria e Caminhada Solidária – End Polio Now”, o Senhor Vereador António Martinho 

propôs as seguintes colaborações: 

a) DIMVO: 

1. Transporte e distribuição de 28 grades metálicas, pelo percurso da prova, 

necessárias aos cortes de trânsito, no dia 8 de Outubro e regresso no dia 11 de 

Outubro; 

2. Transporte de 20 grades de plástico do Estádio Municipal de Leiria para a Praça 

Rodrigues Lobo, no dia 8 de Outubro e regresso no dia 11 de Outubro; 

3. Cedência e transporte de 3 expositores para a Praça Rodrigues Lobo, no dia 8 

de Outubro e regresso dia 11 de Outubro; 

4. Cedência de 15 pinos/cones (para divisão da faixa de rodagem em frente ao 

Banco de Portugal), a colocar no Centro Nacional de Lançamentos, no dia 8 de 

Outubro e regresso a 11 de Outubro;  

5. Cedência e transporte de 2 estrados de 3mx1,5m, a colocar no Centro Nacional 

de Lançamentos, no dia 8 de Outubro e regresso a 11 de Outubro;  

6. Cedência  de corrente eléctrica na Praça Rodrigues Lobo, no dia 10 de Outubro, 

para ligação de aparelhagem sonora e insuflável. 
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b) DIASU: solicitação de reforço da limpeza na zona de meta - Praça Rodrigues Lobo, 

no dia 10 de Outubro de 2010, após a conclusão da prova (após as 12h00); 

c) DIRPC: divulgação do evento através dos meios institucionais, designadamente no 

site do Município; 

 d) Leirisport, E.M.: Cedência gratuita do Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria, entre as 8horas e as 11horas de dia 10 de Outubro de 2010, para a realização 

da concentração dos participantes e aquecimento para a prova, bem como 

disponibilização de corrente eléctrica, sistema de som, 4 mesas e 8 cadeiras; 

e) Cedência de 2 rolos de fita delimitadora; 

f) Garantir a colaboração e o acompanhamento da prova pela PSP e suportar os 

respectivos custos, no valor de €351,70. 

Para além dos apoios logísticos supracitados, propôs também a atribuição de um apoio 

financeiro de €79,00 (setenta e nove euros), ao Rotary Club de Leiria, para fazer face 

às despesas com os Bombeiros Voluntários que asseguram o acompanhamento da 

prova com 1 ambulância, mediante a apresentação do respectivo comprovativo de 

despesa e Relatório das Actividades. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 8 de 

Outubro de 2010, relativo à autorização da atribuição dos apoios supracitados e 

respectivas alterações ao trânsito necessárias para a realização da prova desportiva e 

caminhada. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 

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

despacho proferido pelo Senhor Presidente em 8 Outubro de 2010, relativo à atribuição 

dos apoios supracitados ao Rotary Club de Leiria, para a organização da “1.ª Mini 

Maratona de Leiria e Caminhada Solidária – End Polio Now”, mediante a apresentação 

do respectivo comprovativo de despesa e Relatório das Actividades. 

O apoio financeiro a conceder, no valor de €79,00, está em conformidade com 

as Opções do Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 – Apoio ao 

funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3735/10, de 8 

de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.5. Apoio à Juventude Desportiva do Lis para a or ganização da “ Challenge Cup 

– Round 2 ”. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1516/10  | Presente a carta da Juventude Desportiva do Lis (ENT 10/19445, de 

23 de Setembro), a solicitar apoio para a realização da “Challeng Cup – Round 2”, nos 

dias 15, 16 e 17 de Outubro de 2010, no Pavilhão Desportivo Municipal do Souto da 

Carpalhosa. 

Considerando que: 
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A equipa sénior feminina da Juventude Desportiva do Lis (JUVE) foi apurada 

para as competições Europeias de Andebol, assumindo a organização do Women`s 

European Cup – “Challeng Cup – Round 2”; 

Como anfitriã do evento em epígrafe, a JUVE receberá 2 equipas, uma grega - 

A. S. A. Aris Thessalonikis (AS Aris) e uma inglesa – Great Dane London (Great Dane); 

A realização dos 3 jogos da competição supracitada, farão parte do programa 

de inauguração do Pavilhão Desportivo Municipal do Souto da Carpalhosa, em que a 

cerimónia decorrerá no dia 16 de Outubro; 

O prestígio europeu alcançado pela JUVE e as excelentes organizações com 

que este clube premeia as equipas que visitam a cidade de Leiria, são factores 

primordiais para que a Câmara Municipal de associe ao mesmo; 

Assim, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição do seguinte apoio: 

a) Cedência de 6 ofertas institucionais para as 2 árbitras internacionais (2 

travessas em estanho com o brasão do Município), para o delegado da 

European Handball Federation (1 caixa em estanho com o brasão do Município) 

e para as 3 equipas participantes: JUVE, AS Aris e Great Dane (3 medalhas da 

cidade com estojo em napa);  

b) Assegurar os transportes das equipas, comitivas, árbitros e delegado, no 

período de 14 a 18/10; 

c) Assegurar a realização do Jantar Oficial no dia 16/10; 

d) Colaborar na divulgação do evento através dos meios institucionais, da 

impressão de material promocional: 100 cartazes e 1000 folhetos, bem como na 

disponibilização do edifício da CML para a realização da conferência de 

imprensa e reunião técnica; 

e) Atribuição de um apoio financeiro no valor de €2.500, 00 (dois mil e quinhentos 

euros) para fazer face às despesas com o alojamento e passagens aéreas das 

equipas visitantes, mediante a apresentação dos respectivos comprovativos de 

despesa e Relatório das Actividades. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

12 de Outubro de 2010, relativo à autorização da atribuição dos apoios supracitados. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €125, 71, sendo que as 2 

travessas têm um custo de €69,02 (€34,51/Un), a caixa de €29,75 (€29,75/Un) e as 

medalhas de €26,94 (€8,98/Un c/ estojo). 

O material promocional tem um custo estimado de €229,90. 

Quanto à despesa relacionada com os transportes da Câmara Municipal de 

Leiria, designadamente o autocarro de 37 lugares e respectivos motoristas, os custos 

estimados são de €1.999,93. 

Relativamente ao Jantar Oficial prevê-se uma despesa de cerca de €300,00. 



1923 (55) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 

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

despacho proferido pelo Senhor Presidente em 12 Outubro de 2010, relativo à 

atribuição dos apoios supracitados à Juventude Desportiva do Lis, para a organização 

da “Challeng Cup – Round 2”, mediante a apresentação dos respectivos comprovativos 

de despesa e Relatório das Actividades. 

O apoio financeiro a conceder, no valor de €2.500,00, está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-271 – Apoio ao 

funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3752/10, de 12 

de Outubro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.6. Protocolo com a Associação de Ténis de Leiria  

DLB N.º 1517/10 | Presente a carta da Associação de Ténis de Leiria (ENT 10/19321, 

de 21 de Setembro), na qual solicita à Câmara Municipal a renovação do Protocolo de 

Colaboração para o ano de 2010, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a 

análise da minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«(Minuta de) PROTOCOLO 

Considerando: 

— Que o Ténis é uma das modalidades com um enorme potencial de 

crescimento no Concelho de Leiria e contribui para a promoção da 

cultura física e do desporto; 

— Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

— Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através 

da qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

— Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a 

necessidade de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o 

âmbito das suas intervenções; 

— A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que 

privilegie os jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma 

natural formação básica em desporto, como factor integrante e 

fundamental a uma educação global. 

Porque: 

— A Associação de Ténis de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição no ténis português, é a representante de todos os 

clubes ou colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, 

designadamente competições oficiais de Ténis; 
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— A Associação de Ténis de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, 

especialmente nas camadas jovens; 

— A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe 

estão cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, 

dar resposta às aspirações, necessidades e motivações da população do 

seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através da 

colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências 

diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções 

e actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e 

recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, 

Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Leira, Raul Castro, casado, natural da freguesia de S. João, concelho de 

Abrantes, residente em Reguengo do Fetal, freguesia de Reguengo do Fetal, 

concelho da Batalha, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Ténis de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 

482 214, adiante abreviadamente designada por ATL, representada pelo 

Presidente da Direcção, Jorge Manuel das Neves Curado, como segunda 

outorgante; 

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, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se 

passará a reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivos 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Ténis do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, 

etc.. 

Cláusula Segunda 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ATL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 
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Cláusula Terceira 

Competências da ATL 

1. Participar e organizar a “Liga Atlântica 2010”, competição ibérica entre as 

selecções da Associação de Ténis de Leiria, Associação de Ténis do Porto, 

Associação de Ténis de Aveiro, Associação de Ténis de Coimbra e a Federação 

Galega de Ténis; 

2.  Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de 

algumas actividades, nomeadamente na modalidade de Ténis; 

3. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o 

apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula Quarta 

Competências do Município de Leiria 

Apoiar financeiramente a ATL na competência consignada na alínea 1. Da Cláusula 

Terceira do presente protocolo, com a verba de €500,00 (quinhentos euros), a ser 

disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo. 

Cláusula Quinta 

Calendarização do apoio financeiro 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma:€500, 00 após a participação e 

organização da “Liga Atlântica 2010”, prevista no ponto 1. da Cláusula Terceira do 

presente protocolo. 

Cláusula Sexta 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010, podendo ser 

renovado. 

Cláusula Sétima 

Casos Omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação de Ténis de Leiria. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo  

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria,___ de Outubro de 2010 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Associação de Ténis de Leiria | O Presidente da Direcção | Jorge Manuel das Neves 

Curado» 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade autorizar a celebração do 

Protocolo com a Associação de Ténis de Leiria. 

Mais deliberou , autorizar o Sr. Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado de €500,00, está em conformidade com as 

Opções do Plano para 2010, CAE 12115/040701 (2010-A-274 – Protocolo Associações 

de Modalidade – apoio actividade) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3753/10, 

de 12 de Outubro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  DIV IS ÃO  DE  MOBILID ADE  E  TR ÂNSI TO  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Mobilidade e 

Trânsito 

12.1. Plano de Sinalização Temporária PST.08.N. Rat ificação do despacho (ENT. 

18724/2010) 

DLB N.º 1518/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.08.N. promovido pela Novopca – Construtores Associados SA, 

entidade responsável pela execução da Obra de Arte Viaduto Vale das Sobreiras, 

afecto às obras do Lanço IC9FO, a implementar na Rua da Fonte, no lugar de Casal da 

Pedra, Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

As intervenções serão para informar sobre a entrada e saída de viaturas da obra 

e equipamento em estaleiro, não havendo qualquer interferência na via municipal, 

mantendo-se a circulação com normalidade. 

O projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos 

serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

Registo/ Entrada  Data de 
despacho do 
Sr. Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesia  Alterações ao Trânsito  

Entrada 
18724/2010 

8 de Outubro 8 de Outubro 
a 31 de 
Agosto de 
2011 

Santa 
Catarina da 
Serra 

O PST.08.N será para 
informar sobre a entrada e 
saída de viaturas da obra 
e equipamento em 
estaleiro. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 
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permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via o Instituto de Estradas de Portugal ou a Câmara Municipal que 

detenha a respectiva jurisdição, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à realização da intervenção, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização para 

implementação do PST.08.N, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. 1.ª Semana Gastronómica do Leitão Assado à Mo da da Boa Vista. 

Alterações ao trânsito e cedência de grades. Ratifi cação de despacho 

(ENTFE.19175/2010 e ENTFE.6898/2010) 

DLB N.º 1519/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, o pedido de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre da Junta de Freguesia da Boa Vista para a realização da 1.ª Semana 

Gastronómica do Leitão Assado à Moda da Boa Vista, tendo sido, no decorrer do 

processo relativo ao licenciamento ou autorização de espectáculos de natureza 

desportiva para provas ou passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo-

se o disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro: 

Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao Trânsito  

Entrada 
19175/2010 
 
Entfe.6898/2010 

GNR – Entfe. 
6887/2010 

1 a 5 de 
Outubro 
 
19h às 02h 

Boa Vista Corte parcial da Rua da 
Alegria com desvios 
alternativos 

Foi solicitado ainda o empréstimo de 6 grades, de 30 Setembro a 6 de Outubro, 

para proceder à delimitação de espaço/regulação de trânsito. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à data da iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara, 

após analisar o assunto, concedeu os despachos de autorização das alterações ao 

trânsito supra mencionadas bem como da cedência de 6 grades, respectivamente 

datados de 29 de Setembro e de 1 de Outubro, a serem ratificados em Reunião de 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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12.3. Alterações ao trânsito na Rua Tenente Valadim  e Largo de Camões. 

Empreitadas EPA2 e EPA8 do Programa de Acção Local para a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR) 

DLB N.º 1520/10  | Serão iniciadas no dia 25 de Outubro as empreitadas EPA 2 

“Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Antigo Liceu Rodrigues Lobo” e EPA 

8 “Requalificação da Rua Tenente Valadim”, englobadas no Programa de Acção Local 

para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), candidatura 

aprovada no Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração Urbana”, inscrito 

no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos do Mais Centro - 

Programa Operacional Regional do Centro. 

Considerando que as obras terão implicações no trânsito das vias em questão, 

foram efectuadas reuniões de preparação das obras que resultaram na seguinte 

programação: 

1.ª fase – Rua Tenente Valadim, no troço situado entre a Ponte Hintze Ribeiro e o 

Largo de Infantaria 7 e Largo Camões, com duração prevista de 3 meses; 

2.ª fase - Rua Tenente Valadim, no troço situado entre a Rotunda do Sinaleiro e a 

Ponte Hintze Ribeiro, com duração prevista de 5 meses. 

No âmbito da primeira fase das empreitadas serão efectuados as seguintes alterações 

ao trânsito: 

• A Rua Tenente Valadim será encerrada ao trânsito no troço entre o 

entroncamento com a Ponte Hintze Ribeiro e a Rotunda da Largo de Infantaria 

7. Como alternativa, os condutores que transitam no troço encerrado podem 

optar por circular, em ambos os sentidos, no eixo - Rua de Tomar – Rua 

Carolina F. Ribeiro (Ponte dos Caniços) – Rua Roberto Ivens - Largo de 

Infantaria 7.  

• No âmbito das obras de requalificação do Largo de Camões, são ainda 

encerrados os acessos ao largo na Rua Tenente Valadim e na Rua Barreto 

Perdigão. Este arruamento passará a não ter saída, servindo apenas os 

residentes e o acesso aos serviços que funcionam no antigo Liceu. 

Os empreiteiros apresentaram os respectivos planos de sinalização das empreitadas, 

que mereceram as informações favoráveis da Divisão de Mobilidade e Trânsito. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, aprovou a programação das 

obras e, considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  unanimidade  aprovar as 

alterações ao trânsito e os respectivos planos de sinalização. 



1929 (61) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  AO  D I R E C T O R  M U N I C I P AL  D E  A D M I N I S T R AÇ ÃO  

 

Cedência de sala para realização de tentativa de co nciliação e julgamento arbitral 

à Associação “CASA - Centro de Arbitragem do Sector  Automóvel” 

DLB N.º 1521/10  | Presente o pedido da Associação “CASA - Centro de Arbitragem do 

Sector Automóvel”, remetido por email à Câmara Municipal de Leiria, em 6 de Outubro 

de 2010, solicitando, por não possuir nenhuma delegação com instalações em Leiria, a 

cedência de uma sala para realização de uma tentativa de conciliação e julgamento 

arbitral, no dia 28 de Outubro no período da manhã, com vista à resolução de litígios 

que envolvem munícipes do concelho de Leiria.  

Considerando os objectivos atribuídos à associação, nomeadamente, prestar 

informação aos consumidores e agentes económicos do sector automóvel sobre os 

seus direitos e deveres e disponibilizar os mecanismos de resolução de conflitos 

simplificados, céleres, isentos e eficazes, através de meios extrajudiciais como a 

mediação, a conciliação e arbitragem. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considera que as actividades 

que a  associação “CASA - Centro de Arbitragem do Sector Automóvel”, pretende 

realizar em Leiria no dia 28 de Outubro de 2010 são de interesse público municipal e 

deliberou por  unanimidade  no uso das competências que lhe são conferidas pela 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conceder à referida associação uma sala para 

realização das diligências referidas no dia pretendido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  À  S E N H O R A V E R E AD O R A B L AN D I N A OL I V E I R A  

 

Relatório preliminar de previsão de encargos a supo rtar pela Câmara Municipal 

de Leiria, a título de honorários, com a avaliação de parcelas a expropriar, 

necessárias à realização da operação de loteamento para a futura instalação do 

Parque Empresarial de Monte Redondo, Leiria 

DLB N.º 1522/10  | Presente o Despacho n.º 109/2010, proferido em 12 de Outubro, 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo ao assunto em epígrafe, que se 

passa a transcrever para conhecimento da Câmara Municipal: 

“DESPACHO N.º 109/2010 
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Assunto: Relatório preliminar de previsão de encargos a suportar pela Câmara 

Municipal de Leiria, a título de honorários, com a avaliação de parcelas a expropriar, 

necessárias à realização da operação de loteamento para a futura instalação do 

Parque Empresarial de Monte Redondo – Leiria. 

Considerando que no âmbito do procedimento expropriativo de parcelas 

necessárias à realização da operação de loteamento para a futura instalação do 

Parque Empresarial de Monte Redondo – Leiria, foi deliberado pela Câmara Municipal, 

em sua reunião de 26 de Maio de 2009, remeter ao Senhor Eng. António Augusto 

Nogueira Narciso, perito avaliador da Lista Oficial de Peritos Avaliadores, os elementos 

necessários à realização da competente avaliação daquelas parcelas e à elaboração 

dos relatórios respectivos, e solicitar a este técnico um relatório quanto à previsão dos 

encargos a suportar pela Câmara Municipal de Leiria, com a realização da referida 

avaliação, a título de honorários. 

Considerando que os relatórios de previsão dos encargos com a aquisição das 

parcelas foram presentes a reunião camarária de 15 de Setembro de 2009, tendo a 

Câmara Municipal deliberado concordar com o seu teor. 

Considerando a apresentação pelo perito avaliador do relatório respeitante à 

previsão dos encargos a suportar pela Câmara Municipal de Leiria, a título de 

honorários. 

No uso das competências conferidas pelo artigo 18.º, n.º 1 a) do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, ex vi artigo 14.º, n.º 1 f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, autorizo o pagamento de €3.672,00 (três mil seiscentos e setenta e dois 

euros), conforme nota de honorários apresentada pelo Senhor Eng. António Augusto 

Nogueira Narciso, perito avaliador da Lista Oficial de Peritos Avaliadores. 

Foi emitida a proposta de cabimento n.º 3747, de 12/10/2010. 

Paços do Concelho, 12 de Outubro de 2010 

Assinatura» 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quinze 
��������  GAB I N E T E  D E  AP O I O  AO  SE N H O R  VE R E AD O R  G O N Ç AL O  L O P E S  
 

15.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva. Rati ficação de despacho 

DLB N.º 1523/10  | Presente um pedido da empresa ERGOVISÃO para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no âmbito das Comemorações do 4.º 

(quarto) Aniversário da instituição, tendo, paralelamente, lugar um Desfile de Moda, no 

dia 08 de Outubro, às 21h30. 
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A referida cedência foi autorizada gratuitamente por despacho do Senhor 

Vereador Gonçalo Lopes, datado de 6 de Outubro, tendo presente o facto de as 

condições climáticas comprometem a realização da iniciativa no Jardim Luís de 

Camões, o qual importa agora ratificar. 

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

ratificar o despacho do Senhor Vereador Gonçalo Lopes datado de 6 de Outubro de 

2010, que autorizou a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à entidade 

requerente, nos termos das Normas de Funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

15.2. Gala de Leiria 2010. Ratificação do despacho  

DLB N.º 1524/10  | Presente um pedido de apoio apresentado pelos dinamizadores da 

Gala de Leiria 2010, subordinada ao tema: “A Idade Maior – 18 Anos” (INT. 

2010/10701), solicitando a aquisição de 34 bilhetes da Gala de Leiria, para utilização e 

oferta, por parte de Município, solicita-se ratificação do despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 23 de Setembro de 2010, autorizando a aquisição de 34 

bilhetes da Gala de Leiria, pelo valor unitário de €15,00, o que corresponde a um valor 

total de €510,01, com IVA incluído, à taxa de 21%, objecto da proposta de cabimento 

n.º 3744/10, de 12 de Outubro. 

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

ratificar o despacho do Senhor Presidente de Câmara, autorizando a aquisição de 34 

bilhetes da Gala de Leiria, pelo valor unitário de €15,00, o que corresponde a um valor 

total de €510,01, com IVA incluído, à taxa de 21% 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

15.3. Apoio à realização do Festival de Tunas de Le iria  

DLB N.º 1525/10  | Retirado. 

 

15.4. Cartão Jovem Municipal. Proposta de adesão 

DLB N.º 1526/10  | O Cartão Jovem Municipal é uma modalidade do Cartão Jovem 

European Youth Card (E.Y.C.), que resulta da parceria entre a Movijovem (entidade 

sobre a tutela da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) e o município que 

decida colaborar na implementação desta iniciativa.  

O Cartão Jovem Municipal é dirigido aos jovens residentes no município com 

idade entre os 12 e os 29 anos, inclusive.  

O Cartão Jovem Municipal proporciona ao seu portador vantagens e descontos 

em serviços ao nível local (vantagens que o município conceda nos seus 

equipamentos, taxas e serviços, bem como, vantagens que o município angarie com 

entidades públicas e privadas e que são transversais para as diferentes versões do 

Cartão Jovem European Youth Card) nacional e europeu. 
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A implementação do Cartão Jovem Municipal é um instrumento privilegiado de 

política juvenil ao conceder aos jovens munícipes um conjunto alargado de vantagens 

que promovem a mobilidade e a aquisição de serviços em áreas como o turismo, 

desporto, ocupação de tempos livres, as tecnologias de informação entre outras.   

Ao adoptar a iniciativa do Cartão Jovem Municipal, o município de Leiria 

participa num projecto integrado a nível nacional que conta com o apoio da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. 

Assim, presente a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar com vista à 

criação e implementação do Cartão Jovem Municipal European Youth Card (E.Y.C.) 

para o Município de Leiria, cujo teor a seguir se transcreve: 

 “ACORDO DE COLABORAÇÃO 

CARTÃO JOVEM MUNICIPAL E.Y.C.  

Entre: 

MOVIJOVEM – Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Inte resse Público de 

Responsabilidade Limitada , pessoa colectiva n.º 502 530 863, com sede na Rua 

Lúcio de Azevedo, n.º 27, 1600-146 Lisboa, no presente acto representada por João 

Paulo de Loureiro Rebelo e Alexandra Alvarez Martins, na qualidade de Presidente e 

de Vogal da Direcção, adiante abreviadamente designada por PRIMEIRA 

OUTORGANTE, 

e 

CÂMARA MUNICIPAL de  _________________, pessoa colectiva n.º 000000000, com 

sede _______________________________, no presente acto representada por 

______________________, na qualidade de _____________________, adiante 

abreviadamente designada por SEGUNDA OUTORGANTE , 

É celebrado o presente Acordo de Colaboração que se rege nos termos do disposto 

nas Cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

O presente Acordo visa constituir e regulamentar uma parceria entre as entidades 

Outorgantes com vista à criação e implementação do Cartão Jovem Municipal 

European Youth Card (E.Y.C.), adiante designado Cartão Jovem Municipal do 

município de ___. 

Cláusula 2.ª 

1. É criado o Cartão Jovem Municipal do Município de ___, conforme desenho e 

logotipo exclusivo constante do ANEXO I. 

2. Têm acesso ao Cartão Jovem Municipal todos os jovens residentes no Município de 

___, com idade compreendida entre os 12 e os 29 anos, inclusive. 

Cláusula 3.ª 

1. Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm acesso a todas as vantagens 

inerentes, actuais e futuras, ao Cartão Jovem E.Y.C.  
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2. Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm acesso às vantagens específicas 

discriminadas no ANEXO II que são disponibilizadas pelos próprios serviços camarários 

da SEGUNDA OUTORGANTE e pelas outras ENTIDADES ali identificadas. 

3. As vantagens disponibilizadas pelas outras ENTIDADES são extensíveis a todos os 

portadores das diversas modalidades do Cartão Jovem E.Y.C. 

4. As vantagens específicas discriminadas no ANEXO II serão divulgadas através do 

Portal da Juventude http://juventude.gov.pt/, em área a criar com a designação de 

“Cartão Jovem Municipal”. 

5. O ANEXO II poderá ser objecto de revisão anual por parte de ambas as 

OUTORGANTES, devendo o seu resultado acrescer ao presente acordo.  

Cláusula 4.ª 

1. Compete à SEGUNDA OUTORGANTE angariar, junto das outras ENTIDADES 

identificadas no ANEXO II, as vantagens específicas por estas disponibilizadas aos 

portadores do Cartão Jovem Municipal. 

2. Estas vantagens específicas serão objecto de um Acordo de Adesão, a outorgar 

entre as respectivas ENTIDADES e a PRIMEIRA OUTORGANTE, nos termos do 

ANEXO III. 

3. O ANEXO III deverá ser preenchido em duplicado pela ENTIDADE em causa e 

enviado pela SEGUNDA à PRIMEIRA OUTORGANTE, que o validará, remetendo 

posteriormente um dos exemplares à mesma ENTIDADE, juntamente com um 

Autocolante Identificativo de local que confere vantagens Cartão Jovem E.Y.C., que 

será por esta afixado no seu posto de venda ou de prestação de serviços. 

Cláusula 5.ª 

1. O Cartão Jovem Municipal é um título pessoal e intransmissível, sendo as 

respectivas vantagens destinadas ao uso exclusivo do seu titular, pelo que as 

ENTIDADES que as concedem poderão exigir-lhe a exibição de um documento de 

identificação. 

2. O Cartão Jovem Municipal é válido por um período de um ano, contado a partir do 

mês da sua aquisição. 

3. O Cartão Jovem Municipal tem o custo unitário de € 8,00 (oito euros).  

4. Ocorrendo futuras alterações do preço do Cartão Jovem Municipal, as mesmas 

serão comunicadas por escrito pela PRIMEIRA à SEGUNDA OUTORGANTE, com uma 

antecedência mínima de 30 dias sobre a data em que se produz a alteração. 

Cláusula 6.ª 

1. Serão suportados pela PRIMEIRA OUTORGANTE os custos relativos: 

a) à produção dos Formulários de Emissão do Cartão Jovem Municipal; 

b) à produção do suporte informativo do Cartão Jovem E.Y.C.; 

c) ao desenho e criação de conteúdos com fins publicitários. 
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2. Com a assinatura do presente Acordo a SEGUNDA OUTORGANTE compromete-se 

desde já a requisitar um lote inicial mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) Cartões 

Jovem Municipal, cujo valor total será por si integralmente pago contra a respectiva 

entrega. 

3. A PRIMEIRA OUTORGANTE atribuirá um desconto de 1 € (um euro) sobre o custo 

de cada Cartão requisitado pela SEGUNDA OUTORGANTE, revertendo a respectiva 

diferença, sobre o preço de venda ao público, a favor da SEGUNDA OUTORGANTE. 

4. Serão asseguradas subsequentes reposições de Cartões, as quais deverão ser 

solicitadas, pela SEGUNDA à PRIMEIRA OUTORGANTE, com a devida antecedência 

e seguindo o princípio já referido no ponto 2 desta Cláusula. 

Cláusula 7.ª 

1. Os Formulários de Emissão do Cartão Jovem Municipal serão fornecidos pela 

PRIMEIRA à SEGUNDA OUTORGANTE, devendo esta, respeitando a legislação 

aplicável, preenchê-los com o registo dos dados pessoais do respectivo titular. 

2. Os dados pessoais recolhidos através dos Formulários de Emissão do Cartão 

Jovem Municipal destinam-se a exclusiva gestão e tratamento pela PRIMEIRA 

OUTORGANTE, podendo no entanto esta expressamente acordar na sua utilização 

pela SEGUNDA OUTORGANTE, sempre em respeito pelas normas estabelecidas pela 

legislação em vigor. 

3.  Face à restruturação tecnológica do Cartão Jovem E.Y.C., a PRIMEIRA 

OUTORGANTE aplicará no futuro ao Cartão Jovem Municipal os novos processos de 

emissão para benefício da circulação documental. 

Cláusula 8.ª 

1. A SEGUNDA OUTORGANTE realizará mensalmente o apuramento de vendas e 

cumprirá os processos de emissão conforme o previsto no ANEXO IV do presente 

Acordo.  

Cláusula 9.ª 

1. No âmbito do presente Acordo, ambas as OUTORGANTES desenvolverão, um 

plano comum de comunicação anual destinado à divulgação e promoção da marca 

Cartão Jovem Municipal, a nível nacional e regional. 

2. A SEGUNDA OUTORGANTE divulgará o Cartão Jovem Municipal nos meios de 

comunicação destinados aos jovens munícipes, tais como sítio informático, revista, 

agenda cultural, espaços de juventude e de publicidade sob a sua responsabilidade. 

3. Nos eventos por si realizados ou apoiados, a SEGUNDA OUTORGANTE 

concederá ainda descontos promocionais aos portadores do Cartão Jovem Municipal, 

bem como aos portadores das outras diversas modalidades de Cartão Jovem E.Y.C.  

4. Até ao final de cada ano, cada uma das OUTORGANTES enviará à outra um 

relatório da iniciativa Cartão Jovem Municipal relativo ao ano anterior. 

Cláusula 10.ª 



1935 (67) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação do presente Acordo, serão resolvidas 

por acordo entre as OUTORGANTES, devendo o seu resultado ficar a constar de 

documento anexo a este Acordo, do qual fará parte integrante. 

Cláusula 11.ª 

O incumprimento de qualquer das Cláusulas deste Acordo confere à OUTORGANTE 

não faltosa o direito de o resolver imediatamente, mediante comunicação escrita a 

remeter à outra. 

Cláusula 12.ª 

O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido pelo período de 

um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos, caso não seja 

expressamente denunciado por alguma das OUTORGANTES, mediante carta registada 

com aviso de recepção enviada à outra com uma antecedência mínima de 60 dias 

relativamente ao seu termo. 

Cláusula 13.ª 

Qualquer litígio emergente do presente Acordo será submetido ao foro da Comarca de 

Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 

O presente Acordo de Colaboração contém quatro anexos, que do mesmo fazem parte 

integrante. 

É feito em duas vias iguais, fazendo ambas igualmente fé e ficando cada uma das 

OUTORGANTES na posse de um exemplar. 

_____________________, aos __ dias do mês de _______________ de _______ 

Pela PRIMEIRA OUTORGANTE                                         

Pela SEGUNDA OUTORGANTE» 

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

aceitar o acordo de colaboração Cartão Jovem Municipal E.Y.C., encarregando os 

Serviços responsáveis de dar cumprimento à deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

15.5. Apoio à realização à Semana do Caloiro de Lei ria  

DLB N.º 1527/10  | Na sequência dos contactos estabelecidos pela AEESTG – 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a AEESECS – 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - com o 

Município de Leiria para a realização da Semana do Caloiro de Leiria 2010, 

considerando que a mesma se tem afirmado como pólo de aproximação dos 

estudantes das várias escolas de Ensino Superior de Leiria à sociedade civil, e que, o 

evento já atingiu alguma tradição académica junto do movimento estudantil universitário 

protagonizando momentos de animação e envolvimento social crescente junto da 

população de Leiria, é presente a seguinte proposta: 

1. A Semana do Caloiro de Leiria decorrerá sob o programa em anexo. 
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2. Autorizar a realização do percurso do Desfile do Caloiro, com inicio às 14h30m 

do dia 3 de Novembro de 2010. 

3. O Município de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do 

Desfile do Caloiro, designadamente:  

4. Recolha de lixo relativo ao Desfile Académico; 

5. Cedência de corrente eléctrica no local final do desfile (Jardim Luís de Camões); 

6. Autorizar a realização das Noites Académicas, a decorrer entre o dia 28 de 

Outubro a 5 de Novembro.  

7. Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado às 05h00m para 

Sextas e Sábados, às 02h00 no dia 28 de Outubro e entre as 4h00m e as 

04h30m durante os restantes dias da semana, devendo a organização 

providenciar junto da PSP para que diariamente tudo se desenrole dentro da 

normalidade, nomeadamente à entrada e saída do recinto, localizado nas 

instalações da AutoLeiria junto à Rotunda D. Dinis. 

8. O Município de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização das 

Noites Académicas, designadamente: 

a) Limpeza e regularização prévia do recinto com recurso a brita; 

b) Transporte de grades e barracas metálicas para o recinto e no final do 

evento para a ESTG; 

c) Cedência de grades metálicas (30) para utilização no recinto; 

d) Abastecimento de água para o Recinto (colocação de tubagem para 

abastecimento de água em bateria de 4 torneiras); 

e) Empréstimo de material eléctrico (holofotes/4 projectores); 

SEMANA DO CALOIRO DE LEIRIA 2010 - (PROGRAMA) 

DESFILE DO CALOIRO (03 de Novembro de 2010) 

Com inicio às 14h30m e de acordo com o seguinte percurso: 

- Rotunda de Porto Moniz;  

- Rua Dr. João Soares;  

- Largo da República;  

- Rua de Alcobaça;  

- Avenida Combatentes da Grande Guerra;  

- Largo Alexandre Herculano;  

- Jardim Luís de Camões 

NOITES ACADÉMICAS (28 de Outubro a 5 de Novembro) 

Conjunto de concertos a decorrer todas as noites da semana académica, seguidos 

de festa com DJ´s. O local deste evento será as instalações da empresa Autoleiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e tendo em consideração o 

que dispõe a alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

deliberou por unanimidade o seguinte: 



1937 (69) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

a) Autorizar a realização dos eventos acima mencionados; 

b) Autorizar o percurso do Desfile Académico, devendo o acompanhamento 

policial do mesmo ser assegurado pela organização junto da P.S.P; 

c) Prestar o apoio logístico nos termos da proposta apresentada.  

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à P.S.P., assim 

como às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser 

afectadas pelas alterações ao trânsito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezasseis 
��������  GABINETE DE APOIO À VEREADORA LURDES MACHADO  

16.1. Carta Social de Leiria 

DLB N.º 1528/10  | Presente, pela Divisão de Assuntos Sociais, proposta da Carta 

Social do Concelho de Leiria, por se sentir a necessidade da existência de uma Carta 

Social como instrumento que permite melhorar a intervenção da Autarquia na área 

social, designadamente no que diz respeito a Equipamentos Sociais. 

Apresenta-se em anexo um Projecto da Carta Social de Leiria. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e tendo em conta o 

interesse municipal de natureza social, do presente documento, ao abrigo das 

disposições das alíneas b) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou  por unanimidade  aprovar o presente documento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

16.2. Criação de grupo de trabalho no âmbito do Pro grama SOLARH - Programa 

de Solidariedade à Recuperação de Habitação Própria  Permanente  

DLB N.º 1529/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, a necessidade 

de criação de grupo de trabalho no âmbito do Programa SOLARH, regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 7/99 de 8 de Janeiro, ao qual irão recorrer os proprietários individuais 

de fracções autónomas em regime de propriedade horizontal, no Bairro Dr. Francisco 

Sá Carneiro sito na freguesia de Marrazes. Advém essa necessidade, do processo de 

reabilitação geral daquele Bairro consubstanciado no Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Leiria e a NHC (SOCIAL) – Cooperativa de Solidariedade Social 

estabelecido em 16 de Abril de 2007, por deliberação de Câmara de 12/04/2007, e, no 

Acordo de Colaboração no âmbito do PROHABITA - Programa de Financiamento para 

Acesso à Habitação estabelecido entre o Município de Leiria e o Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana (IHRU) em 17 de Março de 2009, por deliberação de Câmara 

de 17 de Fevereiro de 2009. 
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Considerando a especificidade do processo geral de reabilitação daquele Bairro 

Social, essencialmente focalizado nas partes comuns dos prédios, impõe-se a 

participação de todos os proprietários – 145 fogos são propriedade da NHC (SOCIAL); 

9 fogos são propriedade do Município de Leiria; e, 55 fogos são de proprietários 

individuais - numa estratégia concertada, dado que em boa parte dos prédios 

habitacionais se verifica a coexistência dos três tipos de proprietários ou de pelo menos 

dois tipos de proprietários. Com este objectivo o Município de Leiria estabeleceu junto 

do IHRU e da NHC (SOCIAL), o propósito de ser esta entidade, proprietária maioritária 

dos fogos, a realizar as obras relativas aos 9 fogos, evitando-se desse modo maiores 

custos financeiros e operacionais, e que na sequência da deliberação de Câmara de 

26/05/2009, foi desenvolvido o processo de orçamentação e de apreciação.  

Definido o processo de concertação entre o Município de Leiria e a NHC 

(SOCIAL), impõe-se agora definir procedimentos de agilização quanto à participação 

dos proprietários individuais, que, segundo informação transmitida pela NHC (SOCIAL) 

em reunião realizada na Câmara Municipal no dia 8 de Outubro de 2010, com a 

presença de representantes do IHRU, irão recorrer ao Programa SOLARH - Programa 

de Solidariedade à Recuperação de Habitação Própria Permanente, dados os baixos 

recursos económicos da generalidade dos proprietários. 

Considerando as características do Programa SOLARH, e a intervenção que 

impõe às Câmaras Municipais, designadamente, receber as candidaturas instruídas 

pelos proprietários, apreciar as mesmas através da verificação da sua regularidade; 

remeter as respectivas candidaturas para o IHRU acompanhadas por – relatório técnico 

da câmara municipal relativo ao estado de conservação do imóvel e às obras de que 

carece, com indicação fundamentada das que, de entre essas, considere prioritárias; e, 

documento comprovativo da aprovação pela Câmara Municipal do orçamento das obras 

a realizar – e, proceder aos autos de medição, dos quais depende a libertação do 

empréstimo pelo IHRU aos proprietários cuja candidatura tenha sido aprovada por 

aquele Instituto, conforme artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto Lei n.º 7/99, foi 

criado um grupo de trabalho, por despacho de Senhor Presidente da Câmara Municipal 

datado de 13 de Outubro, e constituído por: 

—  Eng. Paula Cristina Diogo Gomes, do Gabinete de Projecto de Gestão de 

Fundos Estruturais, que deverá desempenhar funções de coordenação, 

—  Dra. Maria Joaquina Marques Serrão, chefe de Divisão de Assuntos Sociais; 

—  Dr. Márcio Artur dos Santos Serrano, jurista da Divisão Jurídica, e  

—  Eng.ª Ana Isabel Almeida da Silva Pité Pereira da Divisão de Edifícios. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da criação e constituição do grupo 

de trabalho no âmbito do Programa SOLARH - Programa de Solidariedade à 

Recuperação de Habitação Própria Permanente.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



1939 (71) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

16.3. Cedência de utilização de espaço público e fo rnecimento de energia 

eléctrica gratuitas à “Sociedade Portuguesa de Psiq uiatria e Saúde Mental” 

DLB N.º 1530/10  | Presente, pela Vereadora Lurdes Machado, pedido de cedência 

gratuita de espaço público e fornecimento de energia eléctrica à ”Sociedade 

Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental”, nos dias 2,3,4 e 5 de Novembro de 2010, 

(ENTFE. 2010/7057) para instalação de um veículo de grande dimensão – 

15,80mx6,35m,designado “Roadshow Depressão” para apoio a uma Acção Nacional, 

inserido no Programa “ A Depressão Dói - No caminho para que deixe de doer”, a 

realizar em cada capital de distrito. De acordo com o pedido apresentado a carrinha 

deverá ser colocada em espaço amplo, acessível em termos pedonais, onde ocupará, 

depois de aberta, cerca de 120m2. Incluirá uma unidade móvel interactiva. A iniciativa 

será assegurada por uma equipa constituída por seis hospedeiras e vários monitores, 

aberta ao público entre as 8horas e as 19horas. O equipamento a utilizar implica que 

seja providenciado um ponto de electricidade (tomada simples monofásica).  

Atendendo às características da iniciativa e aos objectivos pretendidos, propõe 

a Senhora Vereadora Lurdes Machado, a cedência de utilização de espaço público e 

fornecimento de energia eléctrica gratuitas, à Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e 

Saúde Mental, em Novembro de 2010, nos dias 2 (tarde - para montagem) 3,4 (todo o 

dia ),5(para desmontagem)entre as 8horas e as 19horas,  no Largo 5 de Outubro - 

Leiria, para instalação e funcionamento do autocarro.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na divulgação de iniciativas que contribuam e promovam a cidadania e a 

saúde dos cidadãos, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º4 

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

11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  autorizar a cedência de utilização de 

espaço público e fornecimento de energia eléctrica gratuitas, à Sociedade Portuguesa 

de Psiquiatria e Saúde Mental, conforme proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezassete 
��������  GABINETE DE APOIO AO SENHOR VEREADOR LINO PEREIRA 

 

Alteração da constituição da Unidade de Direcção do  PALOR 

DLB N.º 1531/10  | Em 29 de Setembro de 2009, foi constituída a Unidade de Direcção 

do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR), obrigatória ao abrigo do artigo 21 do Regulamento Específico – Política de 

Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, que determina, sem prejuízo da 
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iniciativa da Parceria Local para propor a estrutura organizativa mais adequada, a 

implementação do Programa de Acção devendo prever uma unidade de direcção, 

liderada pelo Município, cujas composição e natureza jurídica são decididas pela 

Parceria Local. 

— Considerando que qualquer alteração ao Protocolo de Financiamento deverá ter o 

parecer e aprovação da Unidade de Direcção; 

— Considerando que os únicos participantes com projectos co-financiados são o 

Município de Leiria e a ACILIS; 

— Considerando que existe uma Assembleia de Parceiros e um Núcleo Executivo da 

Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria [órgãos 

da REGEURB], onde os intervenientes que assinaram o Protocolo de Parceria, 

fazem parte dos respectivos órgãos: 

ASSEMBLEIA DE PARCEIROS: 

� Presidente: Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

� Primeiro secretário: ACILIS; 

� Segundo secretário: Região de Turismo. 

NÚCLEO EXECUTIVO: 

� Representante do Município de Leiria: Vereador Lino Dias Pereira; 

� Representante da ACILIS; 

� Representante do IPL. 

— Considerando que a UAC manifestou, em 28 de Junho de 2010, o desejo de sair 

da Unidade de Direcção; 

— Considerando que o MaisCentro não se opôs à alteração da constituição da 

Unidade de Direcção. 

O Senhor Vereador Lino Pereira propõe a alteração da constituição da Unidade 

de Direcção do PALOR, sendo para além da Câmara Municipal a Associação 

Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS) e o IPL. 

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

ao abrigo do n.º 2 do artigo 23.º da Parceria Local para a Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Leiria, alterar a Unidade de Direcção do Programa de Acção Local, 

passando a integrarem, para além da Câmara Municipal a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE LEIRIA, BATALHA E PORTO DE MÓS (ACILIS) e o IPL – Instituto Politécnico 

de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezoito 
��������  GABINETE  DE APOIO AO SENHOR PRESIDENTE 
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18.1. Apoio para obras de beneficiação do Cemitério  de Regueira de Pontes 

DLB N.º 1532/10  | Presente um pedido formulado pela Freguesia de Regueira de 

Pontes (ENTFE. 2010/5569), para apoio a obras de beneficiação no Cemitério de 

Regueira de Pontes, no valor de €10.000,00 (dez mil euros).  

As freguesias, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do equipamento 

rural e urbano, no qual se incluem os cemitérios.  

No Orçamento para 2010 está inscrita uma verba de €5.000,00 (cinco mil 

euros), pelo que se propõe que a Câmara Municipal de Leiria atribuía esse montante à 

Freguesia de Regueira de Pontes, no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), para a 

execução das obras de beneficiação no cemitério. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

alínea a) do n.º 1 artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 se Setembro, deliberou por unanimidade  

conceder um apoio à Freguesia de Regueira de Pontes, no valor de €5.000,00 (cinco 

mil euros) para a execução das obras de beneficiação do cemitério. 

Mais deliberou , que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia de Regueira de Pontes, seja efectuada contra a apresentação das facturas 

dos trabalhos realizados e confirmados por técnicos do Departamento de Obras 

Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar foi objecto da proposta de cabimento n.º 2951/10, de 4 de 

Agosto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

18.2. Orçamento e Projecto Tarifário da SIMLIS – Sa neamento integrado dos 

Municípios do Lis, SA, para 2011 

DLB N.º 1533/10  | Presente pelo Senhor Presidente o Orçamento e Projecto Tarifário 

da SIMLIS – Saneamento integrado dos Municípios do Lis, SA, para 2011. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

18.3. Projecto do Regimento das reuniões da Câmara Municipal de Leiria 

DLB N.º 1534/10  | Retirado. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  



1942 (74) 
 

CMLeiria/Acta n.º 25, de 2010.10.19 

Im-DA-15-09_A0 

 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO F). 

 

 

 Encerramento da reunião   

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

reunião, eram dezoito horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


