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Acta n.º 17/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, na Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira, sita no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, reuniu 

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

Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho 

Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos 

Batista Martinho Gomes, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos 

Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Blandina da Conceição Rodrigues de 

Oliveira, por motivos de férias 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Reis, Assistente Técnica. 
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Presidente 

 

I - O Senhor Presidente mencionou um convite proveniente da Freguesia de Azoia, 

estendido a toda a Vereação para almoço ou jantar, para os dias 7 e 8 de Agosto, por 

ocasião das Festas da Freguesia. 
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II - O Senhor Presidente  entregou ao Senhor Vereador José Benzinho  a carta de 

missão do Director Municipal de Administração tal como tinha referido na reunião de 29 

de Junho, deliberação n.º 1024/10. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães, na sequência da sua proposta apresentada 

sobre o Jardim de Almuinha, teve conhecimento que a Junta de Freguesia dos 

Marrazes enviou um ofício ao Município de Leiria a manifestarem-se contra e 

disponibilizando-se para colaborar a arranjar um local para a realização da Feira, assim 

sendo, questionou o que estavam a pensar fazer. 

O Senhor Presidente  explicou que o Município recebeu esse ofício há quatro 

dias, estava a ser analisado, mas seria necessário espaço para o Mercado do Levante, 

Mercado do Falcão e para a Feira de Maio. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 

 

I - DLB N.º 1096/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Filipa Alves, uma proposta no 

sentido de as reuniões se passarem de forma diferente, ou seja, dar um passo no 

sentido de melhorar o consumo de papel e outros, e aumentar a produtividade no que 

diz respeito à organização e à logística das reuniões da Câmara Municipal de Leiria. 

Passava a deixar de haver as várias cópias das minutas das actas e 

documentos em papel entregues no próprio dia da reunião, podendo ser apresentadas 

em Datashow, ou utilizarem 2 ou 3 computadores, para que todos pudéssemos 

acompanhar. 

Mais disse que, com este exemplo poderíamos dar um bom exemplo a outras 

entidades das boas práticas de gestão eventualmente mais amigáveis para o ambiente. 

Apresentava esta proposta para que pudesse vir a ser implementada. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

II – Relativamente à «Volta a Portugal em bicicleta», a Senhora Vereadora Filipa 

Alves  referiu que foi apresentada uma candidatura ao programa RUCI para 

financiamento desta iniciativa. Mas mesmo que as candidaturas sejam enviadas e 

aprovadas esta verba não será disponibilizada de imediata. 

O Senhor Presidente explicou que será assinado um protocolo entre a CIMPL 

e a organização do evento, por 3 anos onde estará incluído a Volta a Portugal, Volta a 

Portugal do Futuro que irá passar pela Região. 

Mais informou que irá haver uma candidatura apresentada ao RUCI para a 

promoção do território, para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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Neste momento, estavam a afectar aos Municípios envolvidos o que lhes 

competia a nível de responsabilidades e custos. No caso de Leiria, atendendo à 

importância que a prova tem, e de todas as vantagens que daí advêm, nomeadamente 

a transmissão televisiva do evento em directo, as responsabilidades serão maiores. 

Desta forma, estamos a tentar concretizar apoios de algumas empresas para que os 

encargos com o evento sejam minimizados. 

O Senhor Vereador José Benzinho perguntou se os eventuais apoios seriam 

suficientes, ao que o Senhor Presidente  respondeu que iriam reunir na semana 

seguinte para verificar os montantes que as empresas iriam apoiar e depois viriam a 

reunião de Câmara para efeitos de mecenato. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I – O Senhor Vereador José Benzinho perguntou pela situação da acta n.º 9, do dia 

12 de Abril, tendo dado nota que não aprovariam qualquer acta com data posterior, 

enquanto a referida acta não fosse presente, ao que o Senhor Presidente respondeu 

que a acta em questão estava a ser reanalisada. 

 

II – O Senhor Vereador José Benzinho fez comentários a assuntos que foram 

presentes na reunião anterior, nomeadamente: 

— Respol, relativamente a este assunto não foi feita qualquer referência na reunião 

de Câmara, porque só foi tida em consideração a documentação entregue até 

sexta-feira, mas verificou-se que foi entregue no dia da reunião, terça-feira, um 

ofício da Freguesia dos Marrazes onde se pronunciava sobre as instalações da 

Respol e outras consequências das alterações, solicitando que a Câmara 

Municipal tivesse em consideração estas reservas.  

Questionou se este alerta fora tido em consideração e se fora remetido para a 

entidade competente, ao que Senhor Presidente  respondeu que iriam verificar 

o processo para terem a certeza. 

— A segunda questão tinha a ver com algumas observações sobre o apoio às 

Associações Juvenis, designadamente:  

- Constata-se que uma entidade que, no ano transacto, não recebera o apoio 

aprovado, porque não tinha condições para tal, nem tão pouco tinha executado 

o programa que fora apresentado, estava a ser-lhe atribuído, este ano, um apoio 

de €5.000,00; 

- Alerta, para facto de existirem membros dos órgãos dirigentes de algumas 

Associações que são transversais, ou seja comuns a várias associações; 

- Manifesta estranheza pelo facto de a Leirisport, EM ter vendido o programa 

«Férias sem Limites» a terceiros para a sua realização. Este programa era 
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executado todos os anos por esta entidade, contando, ainda, com o apoio da 

Câmara Municipal.  

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes explicou que tal como dissera na última reunião, 

os apoios que foram atribuídos, no ano passado na área da Juventude uma parte na 

área Juvenil, rondaram os 102mil 245 euros, onde estavam incluídos os apoios com a 

Semana Académica, a Semana do Caloiro, este ano estes apoios não foram atribuídos, 

houve uma redução drástica no apoio juvenil e neste caso estudantil. Relativamente às 

questões em concreto, a Associação em causa, podemos dizer que é uma Associação 

do Pedrógão, liderada por jovens, cujos objectivos são para desenvolver e promover a 

Praia do Pedrógão, onde nos apresentaram um projecto de animação da Praia do 

Pedrógão na vertente mais juvenil.  

Mais referiu que o objectivo do Município de Leiria era garantir animação musical e 

artística às sextas-feiras e sábados, assim acordámos com esta associação ser ela a 

promover a animação à sexta-feira, dirigindo-se a público mais jovem, em que a 

logística seria da responsabilidade deles, nomeadamente o equipamento de som. 

Relativamente à segunda observação, o Senhor Vereador Gonçalo Lopes evidenciou 

que não faziam uma avaliação preconceituosa nem de seguimento às pessoas. Se 

existiam pessoas que ultrapassavam várias associações, era porque tinham um espírito 

associativo elevado, mas esse facto não servia nem para valorizar nem para excluir.  

 

III – O Senhor Vereador José Benzinho  manifestou o interesse em saber como estava 

a situação do contrato entre a União de Leiria, SAD e a Leirisport, EM, ao que o 

Senhor Presidente  respondeu que não havia qualquer decisão em relação ao referido 

contrato, a empresa em questão ainda não dera uma resposta concreta à proposta que 

fora apresentada. Estavam a aguardar uma resposta, sendo certo que não utilizariam o 

estádio nem para jogos nem para os treinos.  

 

IV – O Senhor Vereador José Benzinho, na sequência das obras efectuadas na 

Avenida Heróis de Angola no início do ano, mencionou que na documentação que fora 

enviada, onde constava os respectivos custos, existia uma consulta para a execução 

das obras datada de 12 de Abril, ou seja, já depois das obras executadas.  

Mais referiu que, mesmo quando a lei não o impõe, considera recomendável a consulta 

a mais que uma entidade mesmo quando se efectuava uma consulta por ajuste directo. 

O Senhor Vereador Lino Pereira  explicou que a concretização da consulta só 

se efectuou efectivamente depois da realização das obras. Quando o assunto veio à 

reunião de Câmara fora dito que se iria socorrer de equipamento especializado para a 

execução desse trabalho, e tal como fora dito só havia duas empresas no Concelho 

que tinham esse tipo de equipamento, daí ter pedido à Câmara que autorizasse a 
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consulta por ajuste directo para esse equipamento, mas as formalidades foram 

efectuadas à posteriori. 

 

V – O Senhor Vereador José Benzinho  quis saber o ponto da situação do Protocolo 

com as Águas de Portugal, ao que o Senhor Presidente  respondeu que houve uma 

reunião com o Presidente das Águas de Portugal. Neste momento, estavam a avaliar 

as obras que iriam ser feitas em termos de saneamento e de abastecimento de água.  

Mais referiu que, enquanto estavam nesta fase pouco podia adiantar, na certeza 

porém de que, quando houver algum avanço em termos de dados virá a reunião de 

Câmara Municipal para se analisar e avaliar as soluções possíveis.  

 

 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 393/09 – Maria de Fátima Bento Vital 

Ferreira 

DLB N.º 1097/10  | De MARIA DE FÁTIMA BENTO VITAL FERREIRA, residente na 

Urbanização Vale da Fonte, Lote 2, 4.º direito, na freguesia de Marrazes, referente ao 

pedido de autorização para alteração de uso da fracção «F», de habitação para 

serviços, sem obras, nos termos das alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 6.º e n.º 2 do 

artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, do prédio sito na Avenida Heróis de 

Angola, n.º 113, freguesia de Leiria. 

A operação urbanística insere-se numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como espaço urbano, cumprindo com os parâmetros urbanísticos 

nele definidos, estando ainda abrangida por ZEP – Zona de Protecção da Igreja e 

Convento de São Francisco. 

A pretensão obteve parecer por parte da Autoridade de Saúde (folhas 74,75 e 

76), o qual já é do conhecimento da requerente. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/07/15, com o seguinte teor: 

Analisado o pedido, verificou-se que até à presente data não foram 

apresentados os elementos solicitados anteriormente através do ofício n.º 12251/09 

datado de 2009/10/21, tendo ainda o mesmo obtido parecer desfavorável emitido pelo 
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IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (folha 82), 

do qual deve ser dado conhecimento à requerente. 

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

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela n.º 60/2007, de 4 

de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/15, e 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o pedido pelos motivos supra 

mencionados, devendo a requerente ser notificada, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que 

se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 602/09 – Maria de Fátima Carrapeiro 

Ferreira 

DLB N.º 1098/10  | De MARIA DE FÁTIMA CARRAPEIRO FERREIRA, residente na 

Avenida Sá Carneiro, Lote 11, 3.º B, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de fracção destinada a serviços – lavagem 

manual de automóveis, sita no Casal de Santo António, freguesia de Leiria, 

acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas, 

comunicando que a requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto 

aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2010/05/11, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 4488/10, datado 

de 2010/05/20. 

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

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

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

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

do n.º 1 do artigo 24.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, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2010/05/11, transmitidos através do ofício n.º 

4488/10, datado de 2010/05/20. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 659/09 – Maria de Fátima Sousa Dinis 

Martins Lopes 

DLB N.º 1099/10  | De MARIA DE FÁTIMA SOUSA DINIS MARTINS LOPES, residente 

na Avenida Marquês de Pombal, Lote 4, r/c direito, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício misto destinado a habitação (12 

fogos) e comércio (5), e muros de vedação, a levar a efeito, na Rua de Santiago, 

freguesia de Marrazes, inserido numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/09, 

constante do respectivo processo (folhas 189 e 190, e face ao disposto no artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 

4 de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obra, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar  para efeitos de licenciamento e no prazo de 6 meses, o seguinte: 

1.1. planta de implantação em formato digital, extensão «DWF» (folha n.º1a); 

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

1.3. projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, quando exigível nos 

termos da lei; 

1.4. projecto de instalação de gás; 

1.5. projectos de redes prediais de água e esgotos; 

1.6. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio 

público, bem como as áreas envolventes aos do edifício, devendo prever-se a 

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

adequado, com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do 

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

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

1.7. projecto de arranjos exteriores; 

1.8. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;  

1.9. projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e 

ou mercadorias; 

1.10. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra incêndios 

em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

1.11. projecto acústico; 



1279 (11) 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2010.07.27 

Im-DA-15-09_A0 

 

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

da respectiva declaração de conformidade regulamentar, nomeadamente: 

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

Comportamento Térmico em Edifícios). 

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

de Climatização em Edifícios). 

2.º os termos de responsabilidade devem indicar a conformidade com as normas de 

segurança contra incêndio, conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de12 de Novembro; 

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

garantia ou depósito no valor de €12.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

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

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas deste Município, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 

4.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EDPD – DRCTejo (condição a 

constar no alvará de licença de construção); 

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

5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da 

via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos 

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

venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de 

águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais e Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos, relativamente a colocação dos resíduos sólidos 

urbanos; 

5.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, relativamente 

à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente, dos pareceres emitidos pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 175 e 176), 

pela EDP - DRCTejo (folha 174) e da informação prestada pelo Departamento de Obras 

Municipais (folha 173). 

Deliberou ainda , ao abrigo do disposto na h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, aceitar a doação proposta pelo requerente, de uma faixa de terreno com 

384,30m2 destinada a estacionamentos e passeios, conforme assinalado na folha 157, 

com vista à integração no domínio público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 19/10 – R ui Jorge Ferreira Monteiro 

Bagagem 

DLB N.º 1100/10  | De RUI JORGE FERREIRA MONTEIRO BAGAGEM, residente na 

Rua Mata Capitão, n.º 108, na localidade de Penedo, freguesia da Barreira, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício com mudança de 

uso para comércio, serviços e escritórios, sito na Rua Almeida Garrett, n.ºs 20 e 22, 

freguesia de Leiria, com enquadramento no Regulamento do Plano Director Municipal, 

cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos e inserido em área 

consolidada abrangida pela Zona Especial de Protecção do Castelo de Leiria e a 

Capela de São Pedro. 

Relativamente ao uso proposto, e face à informação prestada pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana, que considera que pelo menos 1/3 das fracções 

deveriam destinar-se a habitação, o Departamento de Operações Urbanísticas entende 

que não se encontrando em vigor na presente data, o Plano de Pormenor do Centro 

Histórico, é aceitável a utilização proposta pelo requerente, nomeadamente rés-do-

chão para comércio, 2.º piso para serviços e 3.º e 4.º piso para escritórios, que 

mereceu a concordância do Senhor Vereador em 2010/06/22 (folhas 113 e 114). 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/08, 

constante do respectivo processo (folhas 120 e 121), e face ao disposto no artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do território, 

enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas de construção, 

nomeadamente as descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores 

dos projectos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por  maioria, 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa 

Magalhães e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses e para efeitos de licenciamento, o seguinte 

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

1.2. ficha electrotécnica ou Projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado, consoante 

a potência necessária; 

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

1.4. projectos de redes prediais de água e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

1.5. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.6. projecto acústico; 
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1.7.projecto de climatização e projecto de verificação de comportamento térmico, face 

ao disposto nos Decretos-Leis n.º 80/06, e n.º 79/06, ambos de 4 de Abril;  

1.8. declaração de conformidade regulamenta; 

1.9.termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projecto, que ateste a 

compatibilidade entre os vários projectos de especialidade com o projecto de 

arquitectura, elaborado nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro; 

2.º cumprir em obra com o disposto no parecer emitido pelo IGESPAR - Instituto 

Português de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (folhas 115 e 116), 

do qual deve ser dado conhecimento ao requerente, principalmente com o indicado no 

ponto n.º 5, devendo os trabalhos ser acompanhados por um arqueólogo a cargo do 

dono de obra (condição a constar no alvará de licença de obras); 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

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

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

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

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas deste Município, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

confinantes; 

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

o mesmo ser objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 281/10 – Arminda Cândida dos Santos 

Ferrinho 

DLB N.º 1101/10  | De ARMINDA CÂNDIDA DOS SANTOS FERRINHO, residente na 

Rua da Cerrada, Lote 8, 1.º direito, Sismaria, freguesia de Marrazes referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e 

muros de vedação, com demolição de construção existente, sito na localidade de 

Sismaria, Lote 5, freguesia de Marrazes. 

A parcela de terreno para a qual se propõe a operação urbanística insere-se no 

loteamento n.º 14/88, encontrando-se em área de servidão do Aeródromo da Gândara 

dos Olivais, sem outras condicionantes ao nível do Plano Director Municipal. 



1282 (14) 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2010.07.27 

Im-DA-15-09_A0 

 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2010/07/08, com o seguinte teor: 

Analisado o pedido, verificou-se o seguinte: 

1.º o projecto de arquitectura propõe a construção de um edifício de 1 piso. No 

entanto, o Alvará de Loteamento n.º 556, prevê a construção de um edifício de 

habitação unifamiliar de dois pisos; 

2.º o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura não 

refere o cumprimento ao alvará de loteamento;  

3.º é ainda proposta alteração na distância do polígono de implantação a tardoz, 

considerando-se a mesma de aceitar face ao indicado na planta de síntese do 

loteamento, nomeadamente que as construções poderão alterar a geometria desde que 

respeitem o Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

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

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 

4 de Setembro. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/07/08 

(folhas 63 e 64), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o pedido pelos motivos 

supramencionados, devendo notificar-se a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que 

se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de loteamento n.º 4/00 - J .CASEIRO - Urbanizações e 

Construções, Lda. 

DLB N.º 1102/10  | De J. CASEIRO - URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., com 

sede social na Rua 25 de Abril, n.º 37, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, 

referente à vistoria para efeitos de recepção provisória das obras de urbanização 

respeitantes ao loteamento situado na Rua da Liberdade, na localidade de Outeiro da 

Gândara, da mesma freguesia. 

Das vistorias efectuadas pelos Serviços do Município em 2009/11/05 e 

2010/04/09, os peritos do Departamento de Obras Municipais e da Divisão de Parques 

e Espaços Verdes consideram que os trabalhos referentes às redes viária e pluvial e 

aos arranjos exteriores, respectivamente, se encontram concluídos, sem anomalias 

visíveis ou aparentes. 
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As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção das respectivas infra-estruturas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto 

de vistoria n.º 35/10, constante do respectivo processo (folha 436), e o conteúdo dos 

pareceres emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade  para 

efeitos do disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização do loteamento designado 

em epígrafe; 

2.º autorizar a redução das cauções abaixo indicadas para 10% do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que as mesmas caucionam: 

2.1. garantia bancária n.º 980580000761, no valor de €3.380,94, emitida em 

2003/11/18, pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA, destinada a garantir 

a execução dos arranjos exteriores (folha 249); 

2.2. garantia bancária n.º 980580000753, no valor de €30.229,84, emitida em 

2003/11/18, pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA, destinada a garantir 

a execução da rede viária (folha 248); 

Mais deliberou  notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  Depar tamen to  de Obras Mun ic ipa is  

 

2.1. Processo n.º T – 62/2008. Empreitada de execuç ão de um colector de águas 

pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 25 de Novembro, freguesia de 

Bajouca. Informação para aprovação dos trabalhos a mais e a menos 

DLB N.º 1103/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referindo a 

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

€6.645,00 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €3.000,00 + IVA o 

que perfaz o total de €9.645,00 + IVA e trabalhos a menos no valor de €2.240,00 + IVA, 

correspondente a um agravamento do custo da obra em 7,4%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  

aprovar e autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€6.645,00 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €3.000,00 + IVA o 

que perfaz o total de €9.645,00 + IVA e trabalhos a menos no valor de €2.240,00 + IVA, 
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devendo dar-se conhecimento à firma PICÔTOBRAS, Construção e Obras Públicas, 

Lda. 

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

2549/10, de 8 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 105/2008. Empreitada de const rução de blocos de aulas para 

a Escola do 1.º CEB 2,3 Dr. Correia Mateus, Pousos.  Informação para aprovação 

dos trabalhos a mais 

DLB N.º 1104/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais referindo a 

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

€25.600,17 + IVA, correspondente a um agravamento do custo da obra em 3,7%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar e autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€25.600,17 + IVA, devendo dar-se conhecimento à empresa SOTEOL, Sociedade de 

Terraplanagens do Oeste, Lda. 

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

2579/10, de 6 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 17/2009. Empreitada de requal ificação da Estrada dos 

Guilhermes, troço que liga Maceira à Zona Industria l da Marinha Grande. 

Aprovação da minuta de contrato de trabalhos a mais  

DLB N.º 1105/10  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

presente para aprovação a minuta do contrato de trabalhos a mais, a celebrar entre o 

município de Leiria e a empresa, CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A., no valor de 

€13.221,00, correspondente a um agravamento do custo da obra em 3,2%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar a minuta de contrato de trabalhos a mais referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Processo n.º T – 54/2009. EPA 1 – Requalificaç ão da margem direita do Rio 

Liz, entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete , Leiria. Aprovação para 

adjudicação definitiva 

DLB N.º 1106/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento com o resultado 

do Concurso Público realizado para a execução da referida empreitada. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

adjudicar a referida empreitada ao concorrente OLIVEIRAS, SA, pelo valor €738.631,36 

+ IVA 

Mais deliberou  de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 126.º do Código 

dos Contratos Públicos, solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação no prazo de 10 dias úteis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Processo n.º T – 05/2010. Projecto de arruamen to da Rua do CARP e Travessa 

da Caneira, Regueira de Pontes. Informação para apr ovação de projecto 

DLB N.º 1107/10  | A Junta de Freguesia de Regueira de Pontes promoveu a realização 

de um projecto de arruamento para a requalificação de um caminho agrícola, 

denominado Rua do CARP e Travessa da Caneira, tendo sido corrigidas as alterações 

solicitadas pela Departamento de Obras Municipais, propõe-se a aprovação do projecto 

de arruamento. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  

aprovar o respectivo projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.6. Processo n.º T – 32/2010. Reconversão do Conve nto de Santo Agostinho, 

Leiria. Aprovação da lista de erros e omissões 

DLB N.º 1108/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

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

lista de erros e omissões, nos temos e para os efeitos do disposto do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

aprovar a lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, e manter o preço base do concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.7. Processo n.º T – 39/2010. Construção do Centro  Cívico e respectiva praça 

pública, Leiria 

DLB N.º 1109/10  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, que a seguir 

se transcreve: 

«Após análise das informações no processo, propõe-se o seguinte: 

a) Dado que o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) não está incluído nos trabalhos 

a realizar pelo Gabinete Gonçalo Byrne Arquitectos Lda., este foi realizado pelos 

serviços do Município. Uma vez que esse PGR utilizou elementos constantes do 
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projecto elaborado por aquela empresa, anexa-se uma declaração do Gabinete 

Gonçalo Byrne Arquitectos, Lda. com a autorização respectiva. 

Assim, deve a Câmara Municipal aprovar o Plano de Gestão de Resíduos que 

se anexa (ANEXO A). 

b) O prazo para apresentação de propostas foi prorrogado por 20 dias, de acordo 

com a deliberação de 13/07/2010. Porém, posteriormente o júri analisou e informou a 

21 de Julho último, que era necessário cumprir com o disposto no n.º 2 do artigo 64.º 

do CCP, tendo em conta que a redução do prazo de execução da obra de 255 para 195 

dias poderá ser interpretada como um elemento fundamental, podendo ser questionado 

pelos concorrentes e pelas entidades fiscalizadoras. 

Assim, a fim de evitar eventuais reclamações e face o disposto no n.º 2 do 

aludido artigo 64.º do CCP, entendo que é mais seguro prorrogar o prazo de entrega de 

propostas para 35 dias, correspondendo ao prazo inicialmente estabelecido no 

procedimento concursal». 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e com base na informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais, deliberou por  unanimidade  aprovar o Plano 

de Gestão de Resíduos apresentado e face o disposto no n.º 2 do aludido artigo 64.º do 

CCP, prorrogar o prazo de entrega de propostas para 35 dias, correspondendo ao 

prazo inicialmente estabelecido no procedimento concursal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  Depar tamen to  Admin is t ra t i vo  e  F inance i ro  

 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1110/10 | 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 7 a 20 de Julho de 2010, correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs:5551, 5611, 5615, 5616, 5621, 5622, 5669, 5676, 5765, 

5787, 5789, 5790, 5791, 5792, 5912, 5913, 5916, 5917, 5918, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 495, 641 a 698, 700, 702, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 3337, 3753, 3950, 3951, 4093, 4212, 4615, 4802, 4816, 4820, 4821, 

4888, 4917, 4920, 4923, 4929, 5045, 5174 a 5177, 5182, 5183, 5189, 5189, 5191 a 

5210, 5212 a 5214, 5216 a 5221, 5226, 5227, 5233, 5244, 5264, 5292, 5303, 5304, 

5310, 5369, 5474, 5475, 5496 a 5499, 5501, 5502, 5506 a 5508, 5517 a 5519, 5526, 

5528 a 5530, 5532, 5536, 5537, 5539, 5547 a 5550, 5552, 5556, 5560 a 5563, 5567 a 
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5575, 5577 a 5579, 5581, 5584, 5590, 5594, 5595, 5597, 5603, 5605, 5608, 5609, 

5624, 5625, 5627, 5633 a 5635, 5638 a 5644, 5646 a 5648, 5651 a 5668, 5670 a 5675, 

5677, 5678, 5680, 5681, 5683 a 5694, 5696, 5697, 5699 a 5703, 5705 a 5717, 5719 a 

5722, 5724 a 5753, 5755 a 5763, 5766 a 5772, 5774 a 5777, 5784 a 5786, 5788, 5793 

a 5801, 5805, 5806, 5808 a 5812, 5814 a 5819, 5821 a 5836, 5838, 5840 a 5843, 5845 

a 5850, 5852 a 5869, 5872 a 5876, 5879 a 5883, 5885 a 5890, 5892 a 5900, 5903,  no 

valor total de €2.687.762,29.   

 

3.1.2. XIV Modificação ao orçamento e às Grandes Op ções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1111/10  | Presente a XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 14.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 13.ª 

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

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção das 

Senhoras Vereadoras Neusa Magalhães e Isabel Gonçalves e com os votos de contra 

dos Senhores Vereadores José Benzinho e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-

Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 22 de Julho, que autoriza a 

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

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €425.210,24 cada, e a XIV 

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

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €939.499,58 cada, tal 

como proposto.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1112/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 20 de Julho 

2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.802.434,57 sendo de 

Operações Orçamentais €6.056.333,99 e de Operações de Tesouraria €746.100,58, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

3.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão A provisionamento e 

Património 

Ajuste directo n.º 13/2010 para aquisição e impleme ntação de um sistema de 

informação de atendimento e despacho de apoio às op erações do CMOS (Centro 
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Municipal de Operações de Leiria). Aprovação da min uta de contrato e 

autorização para a sua celebração 

DLB N.º 1113/10  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, foi presente o processo 

respeitante ao assunto em epígrafe para aprovação da minuta de contrato. 

O referido procedimento foi adjudicado em 11 de Maio de 2010, por deliberação 

da Câmara Municipal, pelo valor de €334.999,00 + IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  

aprovar a referida minuta de contrato e autorizar a celebração do respectivo contrato 

entre o Município de Leiria e a Intergraph Portugal – Sistemas de Computação Gráfica, 

SA. 

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

1023/10, de 25 de Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
��������  D iv i são  de P laneamento ,  Ordenamento  e  Est ra tég i a  T er r i to r i a l   

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Planeamento, 

Ordenamento e Estratégia Territorial  

4.1. Proposta de alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria 

DLB N.º 1114/10  | A proposta de alteração ao regulamento do PDM de Leiria nos 

termos do n.º 2, do artigo 93.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), publicado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, 22 de Setembro, na redacção 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Setembro, foi presente a 

reunião de Câmara Municipal de 9 de Dezembro de 2008, que deliberou iniciar o 

processo de alteração do PDM, o qual foi dado conhecimento à Assembleia Municipal 

em 22 de Dezembro de 2008, e determinado o início de um período de participação 

preventiva de 15 dias, em conformidade com o disposto no RJIGT. 

A referida deliberação de início do procedimento de alteração foi objecto de 

publicação no Diário da República, 2.ª série, e divulgação através de avisos na 

comunicação social e na página da internet do Município de Leiria, não tendo ocorrido a 

apresentação de qualquer reclamação no período de participação referido. 

Finda a fase da participação preventiva, o Município de Leiria enviou à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) o 

Relatório Ambiental e a proposta de Alteração ao regulamento do PDM, e solicitou nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 75.º-C, do RJIGT, a realização da Conferência de 

Serviços com todas as entidades representativas dos interesses a ponderar. 



1289 (21) 
 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2010.07.27 

Im-DA-15-09_A0 

 

A reunião da Conferência de Serviços realizou-se no dia 2 de Junho de 2010, e 

tendo em consideração o parecer das Entidades presentes - Parecer Favorável 

Condicionado ao cumprimento das indicações transmitidas pelas entidades, a Câmara 

Municipal procedeu à reformulação da proposta de alteração e promoveu a realização 

de uma reunião de Concertação, tendo em vista obter uma resposta concertada que 

permitisse ultrapassar as objecções formuladas na reunião de Conferência de Serviços.  

Em 8 de Julho de 2010 realizou-se a reunião de Concertação, tendo por objecto 

a emissão de parecer sobre a proposta de alteração do Plano Director Municipal, para 

os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT. Considerando as alterações e as 

recomendações sugeridas pelas entidades na referida reunião, a proposta mereceu 

parecer favorável condicionado ao cumprimento de algumas alterações, que foram 

posteriormente introduzidas na proposta final do Plano. 

Atendendo à tramitação prevista no RJIGT, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro, o processo deverá prosseguir para discussão pública nos 

termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 77.º do mesmo diploma legal (ver processo em anexo).  

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

proceder à abertura de um período de discussão pública, nos termos do disposto nos 

n.ºs 3 e 4 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, com a duração de 30 

dias, contados a partir do 5.º dia útil a seguir à publicação do respectivo aviso no Diário 

da República. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.2. Atribuição do topónimo «T RAVESSA DO SILVA» sito na freguesia de Maceira 

DLB N.º 1115/10  | Retirado. 

 

4.3. Oficialização do topónimo «R UA DO VALINHO», sito na Freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1116/10  | Retirado. 

 

 

Ponto cinco 
��������  D iv i são  de Juventude e  Educação  

 

Análise do assunto relacionado com a Divisão de Juv entude e Educação 

Acordo de colaboração para cedência de espaço de co zinha, SCLM 

DLB N.º 1117/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a minuta de Acordo 

de Colaboração entre o Município de Leiria e o Sport Clube Leiria e Marrazes, para a 

cedência do espaço de cozinha da sua sede.   

«ACORDO DE COLABORAÇÃO  
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Considerando o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (despacho n.º 22251/2005, de 25 

de Outubro, conjugado pelo despacho n.º 20956/2008, do Secretário de Estado Adjunto 

e da Educação, de 24 de Julho de 2008); 

Considerando que o Município de Leiria desencadeou um processo de 

reformulação do Programa de Fornecimento de Refeições Escolares no Concelho de 

Leiria, nomeadamente com a adjudicação directa do serviço de refeições para alguns 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo; 

Considerando que o Sport Clube Leiria e Marrazes dispõe de uma cozinha 

devidamente equipada na sua sede, cuja optimização se reveste de grande importância 

para a reformulação do referido Programa na Freguesia de Marrazes; 

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 Câmara Municipal de Leiria, 

Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos por deliberação camarária de 

____/____/____, como primeiro outorgante, e o Sport Clube Leiria e Marrazes – 

Instituição de Utilidade Pública, com sede em Estrada da Mata – Apartado 392, 2401-

974 Leiria, Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 395 970, representado 

pelo seu Presidente, Carlos Manuel Valente, como segundo outorgante, é celebrado o 

presente acordo de colaboração, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula I 

1 - O Sport Clube Leiria e Marrazes disponibiliza ao Município de Leiria o espaço da 

Cozinha na sua sede social, e demais equipamentos e utensílios necessários à 

confecção de refeições escolares e que apetrecham o espaço referido. 

Cláusula II 

1 - O Sport Clube Leiria e Marrazes permite a utilização do espaço por terceiros, desde 

que disponibilizado através de adjudicação pelo Município.  

2 – A adjudicação do espaço da cozinha por parte do Município tem como único 

objectivo o fornecimento de refeições escolares aos alunos dos Jardins de Infância e do 

1.º ciclo da Freguesia de Marrazes. 

Cláusula III 

1 - O Município de Leiria compromete-se a manter 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.  

2 – O Município de Leiria é responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados, 

quer ao espaço ora cedido, quer aos equipamentos e utensílios disponibilizados ao 

abrigo do presente acordo. 

Cláusula IV 
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O Município de Leiria apenas poderá efectuar obras de conservação ou intervenções 

no imóvel objecto do presente acordo, desde que devidamente autorizada pelo Sport 

Clube Leiria e Marrazes. 

Cláusula V 

Para fazer face às despesas decorrentes da utilização e exploração da Cozinha, o 

Município de Leiria compromete-se a transferir mensalmente para o Sport Clube Leiria 

e Marrazes a verba de 412€. 

Cláusula VI 

Os custos inerentes ao consumo de Electricidade, Água e Gás correm por conta do 

Sport Clube Leiria e Marrazes. 

Cláusula VII 

1 - O presente acordo entrará em vigor a 1 de Setembro de 2010 e terá a duração de 1 

ano lectivo, 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. 

*** 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  concordar com o acordo apresentado, 

autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura, e a transferir 

mensalmente a verba de €412,00 para o Sport Clube Leiria e Marrazes.  

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

2824/10, de 22 Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D iv i são  da Cu l tu ra  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão da Cultura 

6.1. XVIII Festival de Gastronomia de Leiria 

DLB N.º 1118/10  | Presente uma informação da Divisão de Cultura do seguinte teor: 

«Vai decorrer entre os dias 4 e 12 de Setembro do ano em curso, nos Terraços do 

Marachão, o XVIII Festival de Gastronomia de Leiria, intitulado “Do mar à serra, 

sabores da nossa terra”, numa realização conjunta entre a Câmara Municipal de Leiria 

e a Entidade Regional de Turismo, Turismo de Leiria – Fátima. 
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Trata-se de um evento de projecção local e nacional que tem contribuído para a 

divulgação de um dos aspectos mais marcantes e ricos da nossa região, a 

gastronomia. Para esta edição está prevista a participação de seis restaurantes dos 

Concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós, um 

restaurante do leitão, três restaurantes convidados e representantes das Regiões 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo e a do Oeste, duas escolas profissionais, dois stands 

institucionais, um dos quais dedicado à divulgação do Agromuseu e do Moinho do 

Papel e ainda a tradicional Feira do Mel.   

Conforme as anteriores edições, compete à Câmara Municipal de Leiria garantir: 

— Montagem e desmontagem de ligações de água, esgotos e quadros de 

electricidade; 

— Pagamento do consumo de água aos SMAS; 

— Pagamento de consumo de energia à EDP; 

— Garantir a logística para a montagem de palco para animações, pintura dos 

muros do Marachão, transporte de grades, colocação de lonas de divulgação, 

entre outros; 

— Assegurar a distribuição e recolha de contentores e reforço de recolha de lixo no 

recinto, limpeza diária do espaço, desinfestação e ornamentação com plantas 

decorativas; 

— Coordenar locais de estacionamento para cargas e descargas e rede de frios, 

abastecedoras dos restaurantes, nomeadamente Largo Camilo Castelo Branco, 

Largo Comendador José Lúcio da Silva e Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Sinalizar cada uma das zonas correctamente, através da utilização de sinal H1a 

(estacionamento autorizado) e de sinal adicional com a inscrição “ só utentes 

cartão do Festival de Gastronomia”; 

— Emitir os respectivos cartões de estacionamento; 

— Conceder autorização aos veículos dos restaurantes e stands para utilizar o 

Marachão, para as cargas e descargas de maior volume, nos dias 2,3,4 e 13 de 

Setembro. 

— Coordenar com a PSP a vigilância das zonas de estacionamento; 

— Proceder às vistorias do espaço e emitir os respectivos autos; 

— Contratação de um grupo para animação musical para uma noite designada 

pela Entidade Regional de Turismo, Turismo de Leiria – Fátima, assegurando o 

Município o pagamento das despesas inerentes à sua contratação, caso haja 

lugar. 

— Autorização para emissão das licenças necessárias à realização do XVIII 

Festival de Gastronomia de Leiria, que funcionará das 18h00m às 24h00m, 

nomeadamente: 
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a) Licença para aprovação da instalação de recinto improvisado, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29/09. 

b) Licença especial de ruído, nos termos do Regulamento Geral do Ruído; 

c) Licença para divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares 

públicos ao ar livre, nos termos do regulamento de actividades diversas e 

Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro 

d) Emissão das licenças de representação do IGAC. 

— Garantir os recursos humanos necessários ao acompanhamento do evento, 

durante todo o período de duração do mesmo.» 

Competirá à Entidade Regional de Turismo, Turismo de Leiria – Fátima, no âmbito da 

sua habitual colaboração para esta iniciativa, assegurar: 

— Contratação do aluguer das tasquinhas e da iluminação e o acompanhamento 

na montagem e desmontagem das mesmas; 

— A promoção do evento, nomeadamente pacote gráfico e outros meios de 

publicidade, suportando os custos inerentes; 

— A animação geral do evento, exceptuando o momento musical do dia estipulado 

para cada Município, suportando os custos da mesma 

— A contratação e pagamento do som; 

— A contratação e pagamento da segurança; 

— Garantir o fornecimento e pagamento de gás; 

— Decoração do recinto; 

— A cerimónia de Inauguração; 

— Garantir os recursos humanos, afectos às suas competências, durante o 

decurso do certame. 

Assim, atendendo ao elevado interesse público municipal que um evento desta 

dimensão tem para a cidade e para a visibilidade de toda a Região de Leiria, propõe-se 

a autorização de uma comparticipação financeira, a transferir para a Entidade Regional 

de Turismo, Turismo de Leiria – Fátima, no valor de €41.926,50, referente aos custos 

com o aluguer das tasquinhas do festival de gastronomia e iluminação de todo o 

recinto.  

Propõe-se ainda que sejam assumidos os custos com os consumos de água e 

energia eléctrica, contratação de grupo para animação cultural e despesas com direitos 

à SPA se as houver. Assegurar ainda o custo com o reforço de recursos humanos para 

apoio logístico, os serviços de reforço de contentores, recolha de lixos, limpeza e 

desinfestação do espaço e apoio com uma brigada permanente de recolha de 

contentores, garantindo todos os recursos humanos necessários, nos quais se inclui a 

abertura dos sanitários públicos do Jardim Luís de Camões, reforço de limpeza do 

recinto e demais apoio logístico, constante em quadro de trabalho elaborado para o 
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efeito e do conhecimento prévio de todos os serviços municipais afectados. O valor 

estimado será de €4.000,00, mais IVA. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das competências 

conferidas pela alínea l) do n.º 2 conjugadas com as alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a 

comparticipação financeira a transferir para a Entidade Regional de Turismo, Turismo 

de Leiria – Fátima, no valor de €41.926,50, para as despesas referentes ao aluguer das 

tasquinhas do festival de gastronomia e iluminação do recinto. 

Delibera ainda  suportar os custos correspondentes previstos com a realização 

do XVIII FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE LEIRIA, em conformidade com a 

informação da Divisão de Cultura no valor estimado de €4.000,00 e todo o apoio 

logístico referido na mesma, bem como autorizar todos os licenciamentos necessários e 

acautelar o respeito pelo cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º do 

Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de 

Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo 

diploma legal, no que respeita às actividades de animação agendadas. 

A rubrica a afectar para os custos deste evento está prevista em 2010/A/311 – 

Festivais Gastronómicos e foi objecto das propostas de cabimento n.º 2807/10 e 

2808/10, ambas de 22 de Julho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Praça Viva – Praia do Pedrógão. Ratificação de  despacho 

DLB N.º 1119/10  | Na sequência da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 15 

de Junho de 2010 para realização do evento Praça Viva - Praia do Pedrógão, que por 

lapso não foi mencionado o fornecimento de águas para apoio ao palco, e devido ao 

seu carácter urgente foi proferido o despacho do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, 

datado de 14 de Julho, a autorizar a respectiva realização da despesa, propõe-se a 

ratificação do despacho proferido pelo Senhor Vereador. 

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

informação da Divisão da Cultura no âmbito do evento “Praça Viva – Praia do 

Pedrógão” deliberou por unanimidade  ratificar o despacho, a autorizar a respectiva 

realização da despesa para o evento Praça Viva – Praia do Pedrógão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  D iv i são  de Museus,  Pat r imón io  e  B ib l io tecas  
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Análise do assunto relacionado com a Divisão de Mus eus, Património e 

Bibliotecas 

Acordo de Cooperação no âmbito do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas 

Escolares 

DLB N.º 1120/10  | Presente o Acordo a celebrar entre o Ministério da Educação, os 

estabelecimentos de ensino do concelho de Leiria, nomeadamente, Agrupamento de 

Escolas D. Dinis, Agrupamento de Escolas de Maceira, Agrupamento de Escolas de 

Marrazes, Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra, Agrupamento de Escolas da 

Rainha Santa Isabel, Agrupamento de Escolas da Caranguejeira, Agrupamento de 

Escolas Dr. Correia Mateus, Agrupamento de Escolas de José Saraiva, Agrupamento 

de Escolas de Colmeias, Escola Secundária de Domingos Sequeira, Escola Secundária 

de Francisco Rodrigues Lobo, Escola Secundária de Afonso Lopes Vieira, Colégio Dinis 

de Melo, Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, a Direcção Regional de Educação do 

Centro e o Município de Leiria com vista ao desenvolvimento e planeamento integrado 

da Rede de Bibliotecas Escolares a nível de agrupamento e da rede escolar local, 

através de uma estratégia de rentabilização e de partilha de recursos e de trabalho 

colaborativo entre Bibliotecas Escolares e com a Biblioteca Municipal.  

O presente Acordo de Cooperação irá substituir todos os Protocolos já 

assinados, desde 1999, entre as entidades envolvidas e inclui ainda, as candidaturas 

apoiadas em 2010, conforme se pode atestar na leitura do Anexo I. No caso da Escola 

Básica da Gândara dos Olivais a verba atribuída será transferida para a Câmara 

Municipal que terá de a aplicar durante o presente ano civil. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PROGRAMA DA REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES  

Preâmbulo 

Considerando a criação e o desenvolvimento de uma Rede de Bibliotecas 

Escolares, assumida como política articulada entre os Ministérios da Educação e da 

Cultura, consignada na publicação dos Despachos Conjuntos n.º 43/ME/MC/95, de 29 

de Dezembro e n.º 5/ME/MC/96, de 9 de Janeiro e as directrizes definidas no Relatório 

Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares. 

Considerando que o desenvolvimento de uma Rede de Bibliotecas Escolares 

requer um planeamento integrado a nível de agrupamento e da rede escolar local, 

através de uma estratégia de rentabilização e de partilha de recursos e de trabalho 

colaborativo entre Bibliotecas Escolares e com a Biblioteca Municipal.  

O Ministério da Educação, através dos estabelecimentos de ensino, referidos no 

anexo I e da respectiva Direcção Regional de Educação representados, 

respectivamente, pelos Órgãos de Gestão e pelo Directora Regional de Educação do 

Centro, e a Câmara Municipal de Leiria, representada pelo seu Presidente, pretendem 

constituir e consolidar uma rede de bibliotecas escolares, de incidência concelhia, 
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integrada na Rede de Bibliotecas Escolares, ratificam entre si um acordo de 

cooperação nos termos das cláusulas seguintes:  

Cláusula 1.ª 

Objecto 

Constitui objecto do presente acordo de cooperação:  

A criação e o desenvolvimento de uma Rede de Bibliotecas Escolares no 

Concelho de Leiria.  

Cláusula 2.ª 

Objectivos da Biblioteca Escolar 

1. A biblioteca escolar deve funcionar como núcleo da organização pedagógica das 

escolas agrupadas e não agrupadas, constituindo um recurso afecto ao 

desenvolvimento das actividades de ensino e de aprendizagem, das áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares, das actividades extra-curriculares e de enriquecimento 

curricular e da ocupação dos tempos escolares.  

2. A biblioteca escolar enquadra-se num processo de mudança gradual da escola, 

favorecendo a afirmação de novos paradigmas e modalidades de acção educativa, 

reclamando a adesão e envolvimento da comunidade educativa.  

3. A biblioteca escolar contribui para a aprendizagem ao longo da vida, promovendo a 

consolidação de literacias fundamentais para uma sociedade baseada no 

conhecimento.  

Cláusula 3.ª 

Candidaturas 

1. As modalidades de candidaturas para instalação e/ou melhoria de bibliotecas 

escolares e de serviços de biblioteca são as seguintes:  

a) Candidaturas de estabelecimentos de ensino público, agrupados ou não agrupados 

e escolas profissionais;  

b) Candidaturas de estabelecimentos de ensino com contrato de associação com o 

Ministério da Educação.  

Cláusula 4.ª 

Envolvimento dos parceiros 

O Ministério da Educação, através do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, 

compromete-se a:  

1. Disponibilizar recursos, no quadro das suas competências, de forma gradual e na 

sequência de candidatura nos termos definidos pelo Gabinete da Rede de Bibliotecas 

Escolares, para comparticipação nos encargos relativos à instalação da biblioteca e de 

serviços de biblioteca, bem como à aquisição de equipamentos e à constituição de uma 

colecção de recursos documentais.  

2. Garantir a afectação de recursos humanos qualificados no quadro da legislação em 

vigor.  
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3. Estabelecer contactos e/ou parcerias com diferentes entidades promotoras de 

formação académica e/ou contínua na área das bibliotecas escolares, conforme 

legislação vigente.  

4. Assegurar orientações técnicas e de coordenação e produzir instrumentos de apoio, 

no quadro de referência do Relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares e do 

Modelo de auto-avaliação da Rede de Bibliotecas Escolares.  

5. Incentivar redes colaborativas de trabalho entre as diferentes bibliotecas escolares, e 

com a Biblioteca Municipal, a nível concelhio e interconcelhio, rentabilizando 

potencialidades oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

6. Estimular a criação e consolidação de portais/plataformas digitais e de catálogos 

colectivos de incidência concelhia ou interconcelhia, reconhecendo a sua função 

educativa e informativa e o seu contributo para a gestão partilhada das colecções e a 

boa rentabilização de recursos.  

7. Promover a articulação e a cooperação entre as Autarquias e a Rede de Leitura 

Pública do Ministério da Cultura. 

Cláusula 5.ª 

Direcção Regional de Educação 

A Direcção Regional de Educação do Centro compromete-se:  

1. Apoiar e informar o Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares no âmbito do 

planeamento e desenvolvimento da rede escolar da respectiva área de abrangência, 

proporcionando os meios que permitam uma consolidação qualificada da rede de 

bibliotecas escolares.  

2. Acompanhar tecnicamente, em articulação com o Gabinete da Rede de Bibliotecas 

Escolares, a implementação e a manutenção das bibliotecas escolares.  

3. Garantir o cumprimento das directrizes para os recursos humanos afectos às 

bibliotecas escolares, no quadro da legislação vigente, em cooperação com o Gabinete 

da Rede de Bibliotecas Escolares.  

4. Assegurar a articulação logística com os Coordenadores Interconcelhios da Rede de 

Bibliotecas Escolares.  

5. Cooperar com os parceiros envolvidos, nomeadamente Câmaras Municipais, 

Bibliotecas Públicas, Associações, Fundações e outras entidades para o 

desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares.  

Cláusula 6.ª 

Estabelecimentos de Ensino 

Os estabelecimentos de ensino (escolas agrupadas e escolas não agrupadas) 

comprometem-se a:  

1. Cumprir as orientações definidas pelo Ministério da Educação, através do Gabinete 

da Rede de Bibliotecas Escolares, para a instalação da biblioteca escolar e de serviços 
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de biblioteca, garantindo a afectação de recursos financeiros e a consolidação do 

projecto.   

2. Nomear, de acordo com o quadro normativo em vigor, os professores (es) 

bibliotecário (s) e uma equipa que garantam o cumprimento do conteúdo funcional e 

dos objectivos da biblioteca escolar.  

3. Incluir, no plano de formação das escolas, propostas na área das bibliotecas 

escolares que correspondam às necessidades das equipas (docentes e não docentes) 

das bibliotecas.  

4. Assegurar a incorporação da biblioteca escolar no projecto educativo, no 

regulamento interno, nos planos anual e plurianual de actividades e no orçamento da 

escola.  

5. Integrar a biblioteca escolar no funcionamento e objectivos educativos da escola e a 

avaliar os seus serviços, de acordo com os instrumentos e normas definidos pelo 

Ministério da Educação, através do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares.  

6. Contribuir para a criação e desenvolvimento de redes de informação e de 

conhecimento, especificamente através da criação e manutenção de 

portais/plataformas digitais, e da actualização do catálogo colectivo.  

7. Estabelecer parcerias com a Direcção Regional de Educação, a Câmara Municipal, a 

Biblioteca Pública ou outras entidades/instituições.  

Cláusula 7.ª 

Câmara Municipal 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a:  

1. Apoiar a criação de uma rede de bibliotecas escolares a nível concelhio, de acordo 

com o ordenamento da rede escolar, com os princípios definidos na carta educativa e 

garantindo o cumprimento das orientações do Ministério da Educação, através do 

Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares.  

2. Criar condições para a institucionalização do Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares (SABE), na Biblioteca Municipal/Biblioteca Municipal da Rede de Leitura 

Pública, dotando-as, de forma progressiva, dos recursos humanos e materiais 

necessários, visando prestar colaboração técnica especializada aos estabelecimentos 

de ensino. O tratamento técnico dos fundos documentais, do ensino básico (1º, 2º e 3º 

ciclos) e a cooperação interbibliotecas, no âmbito da partilha e circulação de recursos 

documentais constituem vectores operativos desta colaboração.  

3. Equipar as escolas do ensino básico sujeitas a intervenções de requalificação, e os 

centros educativos com bibliotecas escolares, de acordo com os princípios e 

orientações da Rede de Bibliotecas Escolares. 

4. Assegurar os custos de construção, manutenção e apetrechamento das bibliotecas 

das escolas básicas, no quadro da transferência das competências para os Municípios 

e das orientações técnicas e pedagógicas do Ministério da Educação.  
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5. Acompanhar o desenvolvimento das bibliotecas escolares assegurando condições 

de funcionamento, de manutenção dos equipamentos informáticos e de actualização 

periódica do fundo documental contribuindo para a melhoria da qualidade do sistema 

educativo.   

6. Contribuir para a criação e desenvolvimento de redes de informação e de 

conhecimento, especificamente através da criação e manutenção de 

portais/plataformas digitais, e da actualização do catálogo colectivo concelhio.  

Cláusula 8.ª 

Financiamento 

Os custos de instalação, apetrechamento e desenvolvimento são suportados nos 

termos seguintes:   

1. O Ministério da Educação centralizará/assegurará, através do orçamento afecto ao 

Programa Rede de Bibliotecas Escolares, os custos inerentes à instalação, 

apetrechamento e fundo documental das bibliotecas escolares, através da aplicação de 

medidas orçamentais enquadradas pela legislação em vigor.  

2. O Município, no quadro das suas competências, assumirá a responsabilidade dos 

custos inerentes às obras de construção/adaptação, apetrechamento e manutenção 

dos respectivos equipamentos e do fundo documental das bibliotecas escolares do 

ensino básico, através da aplicação de medidas orçamentais, que contribuam para a 

resolução das assimetrias na prestação do serviço educativo.  

3. A Direcção Regional de Educação, no quadro das suas competências, incrementará 

medidas que consolidem o desenvolvimento e a qualificação das bibliotecas escolares 

dos estabelecimentos de ensino da sua área de abrangência. 

Cláusula 9.ª 

Sempre que ocorram alterações aos estabelecimentos de ensino integrados na Rede 

de Bibliotecas Escolares será actualizado o anexo I do presente acordo de cooperação.  

Leiria, _____ de ______de 2010.  

Direcção Regional de Educação do Centro (Maria Helena Libório) 

Câmara Municipal de Leiria (Raul Miguel de Castro) 

Agrupamento de Escolas D. Dinis (Fernando António Ferreira Duarte Cadima) 

Agrupamento de Escolas de Maceira (Jorge Manuel Ruivo Bajouco) 

Agrupamento de Escolas de Marrazes (José António Baptista de Sousa Violante) 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra (António dos Reis Oliveira) 

Agrupamento de Escolas da Rainha Santa Isabel (Adélia Maria Leal Lopes) 

Agrupamento de Escolas da Caranguejeira (Vítor Manuel Gonçalves Diogo) 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus (António Manuel Oliveira) 

Agrupamento de Escolas de José Saraiva (Alcino Marques Duarte) 

Agrupamento de Escolas de Colmeias (Fernando Paulo Mateus Elias) 

Escola Secundária de Domingos Sequeira (Joaquim Marques da Silva) 
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Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo (Cristina Maria de Oliveira Domingues 

Fonseca de Freitas) 

Escola Secundária de Afonso Lopes Vieira (Luís Pedro Costa de Melo Biscaia) 

Colégio Dinis de Melo (Fernando Cruz)  

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa (Luís Peça)  

Homologo  

A Ministra da Educação (Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar)  

ANEXO I 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE  COOPERAÇÃO 

Escola/Biblioteca 
Escolar 

Ano de 
integração 

Mobiliário/  
Equipamento 

Fundo 
documental 

Obras 
(espaço 
nuclear) 

Total  
PIDDAC 

Total  
OE 

Escola Básica D. 
Dinis 

1999 
2000 

2.500.000$ 2.500.000$ 500.000$ 500.000$ 1.750.000$ 

Escola B ásica de 
Santa Catarina 

da Serra 

2000 2.000.000$ 2.000.000$ 500.000$ 500.000$ 4.000.000$ 

Escola Básica de 
Marrazes 

2000 2.500.000$ 2.000.000$ 1.000.000$ 1.000.000$ 4.500.000$ 

Escola Básica da 
Rainha Santa 

Isabel 

2000 
2006 

2.500.000$ 
 

2.000.000$ 
3.000.00€ 

1.000.000$ 
 

1.000.000$ 
 

4.500.000$ 
3.000.00€ 

Escola Básica de 
Correia Mateus 

2000 
2006 

2.000.000$ 
 

2.000.000$ 
2.500.00€ 

1.000.000$ 
 

1.000.000$ 
 

4.000.000$ 
2.500.00€ 

Escola 
Secundária de 

Domingos 
Sequeira 

1998 
2000 

 
1.500.000$ 

 
2.000.000$ 

  1.950.000$ 
3.500.000$ 

Escola 
Secundária 
Francisco 

Rodrigues Lobo 

1999 
2000 

 
2.000.000$ 

 
2.000.000$ 

 
1.500.000$ 

 
1.500.000$ 

1.750.000$ 
4.000.000$ 

Escola 
Secundária 

Afonso Lopes 
Vieira 

2001 3.250.000$ 1.750.000$ 500.000$ 500.000$ 5.000.000$ 

Escola Básica e 
Secundária de 

Maceira 

1998 
2001 

 
2.250.000$ 

 
1.750.000$ 

 
500.000$ 

 
500.000$ 

1.950.000$ 
4.000.000$ 

Escola Básica de 
Colmeias 

1999 
2001 
2006 

 
2.750.000$ 
3.000.00€ 

 
1.750.000$ 

 

  1.500.000$ 
4.500.000$ 
3.000.00€ 

Escola Básica 
Dr. Correia 
Alexandre 

2002 9.976.00€ 6.734.00€ 3.741.00€ 13.717.00€ 6.734.00€ 

Escola Básica de 
José Saraiva 

2002 8.840.00€ 6.734.00€ 7.482.00€ 15.962.00€ 6.734.00€ 

Escola Básica de 
Arrabalde 

2000 2.000.000$ 1.750.000$  3.750.000$  

Escola Básica de 
Leiria N.º 1 

2001 2.500.000$ 1.750.000$  4.250.000$  

Escola Básica da 
Cruz da Areia 

2001 2.500.000$ 1.750.000$  4.250.000$  

Escola Básica de 
Monte Redondo 

2002 9.228.00€ 8.978.00€  18.206.00€  

Escola Básica 
com Jardim de 

Infância de 
Bidoeira de Cima 

2003 5.000.00€ 3.500.00€  8.500.00€  

Escola Básica de 
Maceira N.º 1 

2005 3.340.00€ 3.000.00€  6.340.00€  

Escola Básica de 
Maceirinha 

2005 600.00€ 1.000.00€  1.600.00€  
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Escola Básica de 
Porto Carro 

2005 600.00€ 1.000.00€  1.600.00€  

Escola Básica da 
Gândara dos 

Olivais 

2010 7.200.00€ 5.500.00€  12.200.00€  

Colégio Dinis de 
Melo 

2010  5.000.00€  5.000.00€  

Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa 

2010  5.000.00€  5.000.00€  

O Acordo de Cooperação apresentado é celebrado ao abrigo do artigo n.º 67 da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. As obrigações da Câmara Municipal de Leiria no 

âmbito do presente acordo estão explícitas na Cláusula 7.ª e no n.º 2 da Cláusula 8.ª. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) e e) do n.º1 do artigo 13.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 19 e 

da alínea a) do n.º1 do artigo 20.º, todas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro e da 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  concordar com o acordo e celebrar o Acordo de Cooperação acima 

transcrito. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D iv i são  do  Despor to  

 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão do Desporto 

8.1. Apoio à Associação Recreativa e Desportiva Pin heirense para a elaboração 

de um projecto de requalificação do Espaço Desporti vo 

DLB N.º 1121/10  | Presente a carta da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA 

PINHEIRENSE (ENT. 10/11616, de 27 de Maio), a solicitar apoio para a elaboração de 

um projecto de requalificação do Espaço Desportivo, nos Pinheiros, Marrazes. 

Considerando o amplo espaço desportivo que possui a Associação Recreativa e 

Desportiva Pinheirense, cerca de 20.000m2; 

Tendo em conta o objectivo de requalificar o espaço supracitado, rentabilizando 

assim as suas instalações de apoio (balneários, sede social, etc.); 

Havendo intenção de dotar a infra-estrutura desportiva com outras valências 

complementares de convívio e lazer, designadamente parque de merendas e parque 

infantil, colocando-as ao serviço de toda a comunidade da freguesia de Marrazes e 

concelho de Leiria; 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a atribuição de 

um apoio financeiro no valor de €350,00 (trezentos e cinquenta euros) para fazer face 

às despesas de elaboração do projecto, e para efeitos de regularização de matriz 

incluindo levantamento topográfico de todo o espaço, mediante a apresentação dos 
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comprovativos de despesas e dos documentos exigidos pela Norma de Controlo 

Interno, artigo 89.º, ponto 5. 

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, deliberou por unanimidade  a atribuição de um 

apoio financeiro à Associação Recreativa e Desportiva Pinheirense, no valor total de 

€350,00 (trezentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas de elaboração do 

projecto e para efeitos de regularização de matriz incluindo levantamento topográfico 

de todo o espaço, mediante a apresentação dos comprovativos de despesas e dos 

documentos exigidos pela Norma de Controlo Interno, artigo 89.º, ponto 5.. 

O apoio financeiro a atribuir, 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 2748/10, de 19 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

8.2. Apoio ao Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz  para a realização do «Open 

Internacional de F3A». Ratificação de despacho 

DLB N.º 1122/10  | Presente a carta do CALIZ – CLUBE DE AEROMODELISMO DO 

LIZ (ENTFE. 10/4946, de 29 de Junho), a solicitar apoio para realização, nos dias 16, 

17 e 18 de Julho de 2010, do «Open Internacional 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 Aeronáutica Internacional, 

contando com a presença de pilotos nacionais, espanhóis, franceses, italianos e 

belgas; 

Considerando também, que o evento é organizado conjuntamente com a 

Federação Portuguesa de Aeromodelismo, que já atribuiu ao Caliz a responsabilidade 

organizativa da Taça e Portugal desta modalidade, no próximo mês de Outubro; 

Tendo em conta ainda, a relevância em promover actividades de carácter 

internacional junto da população leiriense, contribuindo igualmente para a promoção e 

divulgação do concelho e região, designadamente junto dos participantes estrangeiros. 

Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição do 

seguinte apoio: 

a) 30 conjuntos de ofertas institucionais, constituídos por: sacos/mochila, pens 

drive, porta-chaves em pele e pins com brasão do Município de Leiria;  

b) empréstimo de 1 bandeira do Município de Leiria, no período de 15 a 19 de 

Julho; 

c) cedência do pódio da Leirisport, EM, no período de 15 a 19 de Julho; 
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d) disponibilização de 4 mastros, 5 mesas tipo banquete e 50 cadeiras, com 

levantamento a 15 de Julho e respectiva devolução a 19 de Julho. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

12 de Julho de 2010, relativo à autorização da atribuição das ofertas institucionais e 

apoio logístico supracitados. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €302, 70, sendo que 

os 30 sacos/mochila têm um custo de €26,40 (€0,88/Un), as pens de €205, 20 

(€6,84/Un), os porta-chaves de €53,70 (€1,79/Un) e os pins de €17,40 (€0,58/Un). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no 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 Julho de 2010, relativo à 

atribuição das ofertas institucionais e apoio logístico supracitados ao Caliz – Clube de 

Aeromodelismo do Liz, para a organização do «Open Internacional de F3A». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Protocolo com a Associação de Futebol de Leiri a 

DLB N.º 1123/10 | Presente a carta da ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 

(ENTFE. 10/578, de 25 de Janeiro), 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: 

— A importância do desporto nas camadas jovens, amplamente reconhecida como 

fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças; 

— Que o Futebol é a modalidade desportiva mais procurada e com maior impacto junto 

da população portuguesa, nomeadamente da juventude; 

— Que o Futebol é ainda a modalidade desportiva mais praticada, tanto a nível 

federado como não federado, por jogadores afectos ou não a clubes desportivos. 

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 Futebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio 

e tradição no Futebol português, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de Futebol; 
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— A Associação de Futebol 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 Miguel 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 Futebol de Leiria, com sede na Rua Manuel de Oliveira, 

Apartado 394, 2401-974, Leiria, N.I.P.C. 501 103 384, adiante abreviadamente 

designada por AFL, representada pelo Presidente da Direcção, Júlio João 

Carreira Vieira, 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 Futebol do concelho de Leiria; 

2. Promover a prática desportiva regular (iniciação desportiva); 

3. Proporcionar à população 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 AFL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula terceira 

Competências da AFL 

1. Promover 15 Acções de Formação para Árbitros em exercício no concelho de Leiria; 
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2. Organizar o Encontro de Escolas de Futebol de 7, no Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa, dia 3 de Junho de 2010; 

3.  Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades 

de iniciativa municipal, nomeadamente na modalidade de Futebol; 

4. 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 

1. Garantir a disponibilização das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa para a realização das acções enunciadas na Cláusula Terceira 

do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista no 

regulamento dessas instalações;  

2. Apoiar financeiramente a AFL em todas as suas competências consignadas na 

Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.000,00 (dois mil 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, mediante a apresentação dos 

relatórios de actividades previstas nos pontos 1. e 2. da Cláusula Terceira: 

1. €500,00 após a organização das 15 Acções de Formação para Árbitros, previstas 

no ponto 1. da Cláusula Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação 

dos Relatório das Acções; 

2. €1.500,00 após a organização do Encontro de Escolas de Futebol de 7, previsto no 

ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação do 

Relatório da Actividade e do comprovativo de despesa de utilização do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa. 

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 Futebol de Leiria. 

Cláusula oitava 

Imposto do Selo  
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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 ____ de 2010 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Associação de Futebol de Leiria | O Presidente da Direcção | Júlio João Carreira 

Vieira» 

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 Futebol de Leiria. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado 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 2749/10, de 19 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (Equipa de Elite) 

DLB N.º 1124/10 | Presente a carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENT. 09/29110 de 30 de Dezembro), na qual esta solicita à Câmara 

Municipal a celebração do Contrato-Programa para a época desportiva 2009/2010, 

propôs o Senhor Vereador António Martinho, a análise da minuta de Contrato-

Programa em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(MINUTA DE) CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 

RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (EQUIPA DE ELITE) 

Considerando que: 

O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível 

nacional e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em 

particular, contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente 

entendido como elemento de formação integral dos cidadãos;  

O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada 
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vez mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em 

provas internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, 

mostrando estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento 

na qualidade da sua elite de praticantes; 

O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do 

poder e dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar 

desse apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não 

responde, face á evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às 

necessidades específicas de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns 

Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro 

dos Anjos, através das excelentes prestações desportivas da sua Equipa Feminina, na 

modalidade Natação/ Campeonatos Nacionais de Equipas. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido 

um protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPA DE ELITE)”, 

com o clube Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos com o 

objectivo de permitir que este assegure um conjunto de condições que possibilitem, 

especificamente, à Equipa Feminina, manter e melhorar as suas prestações 

desportivas na modalidade de Natação/ Campeonatos Nacionais de Equipas, 

permitindo que esta permaneça entre a ELITE da Natação Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, adiante designado por ML, 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 Leiria, 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, na qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, adiante designada 

BA, com sede na Rua Gil Vicente, n.º 9, 2.º Dt.º, 2410-106 Leiria, N.I.P.C. 501 474 463, 

representada pela Sr.ª Presidente da Direcção, Ana Monteiro, na qualidade de 

Segunda Outorgante, 
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ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder ao BA, 

em função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da 

Equipa Feminina. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do BA 

O BA compromete-se a assegurar que as suas nadadoras, pertencentes à Equipa 

Feminina: 

1. Mantenham o vínculo contratual com o BA até ao final da época de 2009/2010; 

2. Desenvolvam os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. Se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

4. Manifestem de forma explícita, sempre que prestarem declarações públicas sobre 

as suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para 

as suas preparações; 

5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. Cumpram um Plano de Preparação de forma a: 

a) Participação da Equipa Feminina, na fase final do Campeonato Nacional de 

Clubes da 1.ª Divisão: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares; 

a.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares; 

a.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares. 

Cláusula 3.ª 

Contrapartidas do ML 

O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento 

das seguintes etapas: 

1. Participação da Equipa Feminina, na fase final do Campeonato Nacional de Clubes 

da 1.ª Divisão: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares - €3.000,00 (três mil euros); 

a.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares - €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros); 

a.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares - €2.000,00 (dois mil euros). 

Cláusula 4.ª 
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Fim / Devolução do Apoio 

O ML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2.ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2009/2010. 

Cláusula 5.ª 

Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da Equipa Feminina, não são passíveis de 

serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos apoios a 

atribuir ao BA como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 

Disponibilidade dos Apoios 

O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após o BA apresentar a 

confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos 

objectivos definidos na cláusula 3.ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa 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. 

Cláusula 8.ª 

Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Outubro de 2009 a 31 de Julho de 

2010. 

*** 

Celebrado em 27 de Julho de 2010, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando 

um, como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da 

segunda outorgante. 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos | A Presidente da 

Direcção | Ana Monteiro» 

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 
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Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos (Equipa de Elite). 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio protocolado 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 2751/10, de 19 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (Atleta de Elite – César Faria) 

DLB N.º 1125/10 | Presente a carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENT. 09/28633, de 21 de Dezembro), na qual solicita à Câmara 

Municipal a renovação do Contrato-Programa para o ano de 2010 do seu nadador 

César Faria, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a análise da minuta de 

Contrato-Programa em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(MINUTA DE) CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 

RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (ATLETA DE ELITE – CÉSAR FARIA) 

Considerando que: 

— O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de 

motivações e interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes 

que a ele acedem constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance 

de resultados de nível nacional e internacional, um referencial para a população 

em geral e a juventude em particular, contribuindo por esta via para que o 

desporto seja progressivamente entendido como elemento de formação integral 

dos cidadãos;  

— O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da 

conquista, cada vez mais frequente, de títulos e de recordes em provas 

nacionais, e da presença em provas internacionais ao serviço de selecções 

nacionais; 

— A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das 

infra-estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se 

realizam no Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o 

Concelho revela, mostrando estar num nível de desenvolvimento desportivo que 

justifica o investimento na qualidade da sua elite de praticantes; 
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— O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação 

do poder e dinâmica do Concelho de Leiria; 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar 

desse apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não 

responde, face á evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às 

necessidades específicas de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns 

Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro 

dos Anjos, através das excelentes prestações desportivas do seu nadador César 

Fernandes Faria, na modalidade Natação/200m Livres. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido 

um protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, 

com o clube, Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, com o 

objectivo de permitir ao nadador César Fernandes Faria que este assegure um 

conjunto de condições que possibilitem, especificamente, manter e melhorar a sua 

prestação desportiva na modalidade de Natação / 200m Livres, permitindo que este 

permaneça entre a ELITE da Natação Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, adiante designado por ML, 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 Leiria, 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, na qualidade de Primeiro Outorgante, 

E 

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, adiante designada 

BA, com sede na Rua Gil Vicente, n.º 9, 2.º Dt.º, 2410-106 Leiria, N.I.P.C. 501 474 463, 

representada pela Sr.ª Presidente da Direcção, Ana Monteiro, na qualidade de 

Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder ao BA, 

em função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte do atleta 

de elite César Fernandes Faria. 

Cláusula 2.ª 
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Obrigações do BA 

O BA compromete-se a assegurar que o seu nadador César Fernandes Faria: 

1. Mantenha o vínculo contratual com o BA até ao final do ano de 2010; 

2. Desenvolva os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. Se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção 

do desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de 

Leiria. 

4. Manifeste de forma explícita, sempre que prestar declarações públicas sobre a 

sua actividade desportiva, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para a 

sua preparação; 

5. Identificar e usar sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. Cumpra um Plano de Preparação de forma a: 

a) Manter o nível A como Praticante Desportivo de Alto Rendimento durante o 

ano de 2010; 

b) Conquistar o título de Campeão de Portugal nos 200m Livres; 

c) Melhorar o recorde pessoal nos 200m Livres; 

d) Bater o recorde nacional nos 200m Livres; 

e.1) Participação no Campeonato do Mundo 2010; 

e.2) Semi-Finalista nos 200m Livres do Campeonato do Mundo 2010; 

 f.1) Participação no Campeonato da Europa 2010; 

 f.2) Finalista nos 200m Livres do Campeonato da Europa 2010. 

Cláusula 3.ª 

Contrapartidas do ML 

O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento 

das seguintes etapas: 

a) Manter o nível A como Praticante Desportivo de Alto Rendimento durante o ano 

de 2010 – €1.500,00 (mil e quinhentos euros); 

b) Conquistar o título de Campeão de Portugal nos 200m Livres – €250,00 

(duzentos e cinquenta euros); 

c) Melhorar o recorde pessoal nos 200m Livres – €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros); 

d) Bater o recorde nacional nos 200m Livres – 750,00 (setecentos e cinquenta 

euros); 

e.1) Participação no Campeonato do Mundo 2010 – 1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros); 

  e.2) Semi-Finalista nos 200m Livres do Campeonato do Mundo 2010 – 1.500,00 

(mil e quinhentos euros); 
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     f.1) Participação no Campeonato da Europa 2010 – 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros); 

     f.2) Finalista nos 200m Livres do Campeonato da Europa 2010 – €1.000,00 (mil 

euros). 

Cláusula 4.ª 

Fim / Devolução do Apoio 

O ML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final do ano de 2010. 

Cláusula 5.ª 

Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva do nadador César Fernandes Faria, não são 

passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito 

dos apoios a atribuir ao BA como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 

Disponibilidade dos Apoios 

O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após o BA apresentar a 

confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos 

objectivos definidos na cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa 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. 

Cláusula 8.ª 

Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010. 

*** 

Celebrado em __________, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando um, como 

original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos | A Presidente da 

Direcção | Ana Monteiro» 
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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 

Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos (Atleta de Elite – César Faria). 

Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio protocolado 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 2759/10, de 19 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (Atleta de Elite – Sara Cruz) 

DLB N.º 1126/10 | Presente a carta da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro dos Anjos (ENT. 09/28633, de 21 de Dezembro), na qual solicita à Câmara 

Municipal a celebração do Contrato-Programa para o ano de 2010 da sua nadadora 

Sara Cruz, propôs o Senhor Vereador António Martinho, a análise da minuta de 

Contrato-Programa em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(MINUTA DE) CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 

RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (ATLETA DE ELITE – SARA CRUZ) 

Considerando que: 

— O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de 

motivações e interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a 

ele acedem constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de 

resultados de nível nacional e internacional, um referencial para a população em 

geral e a juventude em particular, contribuindo por esta via para que o desporto seja 

progressivamente entendido como elemento de formação integral dos cidadãos.  

— O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, 

cada vez mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da 

presença em provas internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

— A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam 

no Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, 
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mostrando estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o 

investimento na qualidade da sua elite de praticantes. 

— O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do 

poder e dinâmica do Concelho de Leiria. 

— Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar 

desse apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, 

não responde, face á evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, 

às necessidades específicas de uma elite de atletas que entretanto surgiram em 

alguns Clubes do Concelho.   

— Entre estes Clubes está a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos, através das excelentes prestações desportivas da sua nadadora Sara 

Francisco Cruz, na modalidade Natação / 200m Mariposa. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido 

um protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, 

com o clube, Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, com o 

objectivo de permitir à nadadora Sara Francisco Cruz que este assegure um conjunto 

de condições que possibilitem, especificamente, manter e melhorar a sua prestação 

desportiva na modalidade de Natação/200m Mariposa, permitindo que esta permaneça 

entre a ELITE da Natação Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, adiante designado por ML, 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 Leiria, 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, na qualidade de Primeiro Outorgante, 

E 

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, adiante designada 

BA, com sede na Rua Gil Vicente, n.º 9, 2.º Dt.º, 2410-106 Leiria, N.I.P.C. 501 474 463, 

representada pela Sr.ª Presidente da Direcção, Ana Monteiro, na qualidade de 

Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objecto 
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O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder ao BA, 

em função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da atleta 

de elite Sara Francisco Cruz. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações do BA 

O BA compromete-se a assegurar que a sua nadadora Sara Francisco Cruz: 

1. Mantenha o vínculo contratual com o BA até ao final do ano de 2010; 

2. Desenvolva os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. Se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria. 

4. Manifeste de forma explícita, sempre que prestar declarações públicas sobre a sua 

actividade desportiva, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para a sua 

preparação; 

5. Identificar e usar sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. Cumpra um Plano de Preparação de forma a: 

a) Manter o nível B como Praticante Desportiva de Alto Rendimento durante o ano 

de 2010; 

b) Conquistar o título de Campeã de Portugal nos 200m Mariposa; 

c) Melhorar o recorde pessoal nos 200m Mariposa; 

d) Bater o recorde nacional nos 200m Mariposa; 

e.1) Participação no Campeonato do Mundo 2010; 

     e.2) Semi-Finalista nos 200m Mariposa do Campeonato do Mundo 2010; 

     f.1) Participação no Campeonato da Europa 2010; 

f.2) Finalista nos 200m Mariposa do Campeonato da Europa 2010. 

Cláusula 3.ª 

Contrapartidas do ML 

O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento 

das seguintes etapas: 

a) Manter o nível B como Praticante Desportiva de Alto Rendimento durante o ano 

de 2010 – €1.000,00 (mil euros); 

b) Conquistar o título de Campeã de Portugal nos 200m Mariposa – €250,00 

(duzentos e cinquenta euros); 

c) Melhorar o recorde pessoal nos 200m Mariposa – €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros); 

d) Bater o recorde nacional nos 200m Mariposa – 750,00 (setecentos e cinquenta 

euros); 

e.1) Participação no Campeonato do Mundo 2010 – 1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros); 
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  e.2) Semi-Finalista nos 200m Mariposa do Campeonato do Mundo 2010 – 1.500,00 

(mil e quinhentos euros); 

     f.1) Participação no Campeonato da Europa 2010 – 750,00 (setecentos e cinquenta 

euros); 

     f.2) Finalista nos 200m Mariposa do Campeonato da Europa 2010 – €1.000,00 (mil 

euros). 

Cláusula 4.ª 

Fim / Devolução do Apoio 

O ML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas éticas, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final do ano de 2010. 

Cláusula 5.ª 

Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da nadadora Sara Francisco Cruz, não são 

passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito 

dos apoios a atribuir ao BA como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6.ª 

Disponibilidade dos Apoios 

O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após o BA apresentar a 

confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos 

objectivos definidos na cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7.ª 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa 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. 

Cláusula 8.ª 

Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010. 

*** 

Celebrado em _________, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando um, como 

original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

Câmara Municipal de Leiria | O Presidente | Raul Castro                                                     
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Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos | A Presidente da 

Direcção | Ana Monteiro» 

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 

Contrato-Programa com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos 

Anjos (Atleta de Elite – Sara Cruz). 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente a proceder a sua outorga. 

O apoio protocolado 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 2758/10, de 19 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.7. Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a Santa Casa da 

Misericórdia de Leiria 

DLB N.º 1127/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a minuta de 

Protocolo em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(MINUTA DE) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA 

Considerando a dimensão do projecto Centro Médico Desportivo de que é proprietária 

a Santa Casa da Misericórdia de Leiria, com o qual se pretende que venha a colmatar 

uma lacuna existente e muito sentida no concelho de Leiria, especialmente num 

momento em que a cidade se encontra dotada de infra-estruturas desportivas de 

altíssima qualidade; 

Considerando a abrangência deste projecto, quer ao nível de recursos financeiros quer 

ao nível da população a servir, nomeadamente aquela que não se encontra integrada 

em estruturas desportivas; 

Considerando a importância que assume, num contexto de responsabilidade social, a 

constituição de protocolos de colaboração para o efeito, com entidades quer públicas 

quer privadas. 

Entre o MUNICÍPIO DE LEIRIA, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 

na cidade de Leiria, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

27.07.2010, como primeiro outorgante, e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

LEIRIA, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com sede na Rua Nossa 

Senhora da Encarnação, freguesia e concelho de Leiria, pessoa colectiva n.º 500 848 

963, aqui representada pelo seu Provedor, Dr. Fernando Alberto Lopes dos Santos, 
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casado, natural da freguesia de Leiria, portador do Bilhete de Identidade n.º 2424070, 

emitido em 11/02/2004, pelos Serviços de Identificação de Leiria, no uso dos poderes 

conferidos pela Santa Casa de Misericórdia de Leiria em ____/____/_____, como 

segunda outorgante, é celebrado, 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, o presente protocolo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

 Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto o desenvolvimento regional do apoio a 

desportistas, a agentes desportivos, a praticantes desportivos e a cidadãos praticantes 

de actividade física em geral, designadamente através da prestação de cuidados no 

âmbito da medicina desportiva. 

Cláusula Segunda 

Composição do Centro Médico Desportivo 

O Centro Médico Desportivo, de que é proprietária a segunda outorgante, é composto 

por sala de espera com recepção e acesso próprio e independente, 2 gabinetes 

médicos, 1 gabinete de avaliação/testes, ginásio de fisioterapia, salas de electroterapia 

e massagem, tudo complementado de piscina. 

Cláusula Terceira 

Valências do Centro Médico Desportivo 

O Centro Médico Desportivo comporta as valências que se seguem e cujos conteúdos 

constituem o Anexo I ao presente Protocolo e dele faz parte integrante:  

a) Saúde específica desportiva; 

b) Análise da capacidade de aptidão desportiva profissional (alta competição); 

c) Tratamento das lesões desportivas;  

d) Formação e informação na área da medicina desportiva. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do primeiro outorgante 

O primeiro outorgante compromete-se a apoiar a actividade exercida pelo Centro 

Médico Desportivo, mediante a atribuição de um apoio financeiro equivalente a €3,00 

(euros) por cada prestação de cuidados a cada atleta, no âmbito da medicina 

desportiva. 

Cláusula Quinta 

Condições da atribuição do apoio financeiro 

O apoio financeiro referido na cláusula anterior será atribuído quando os cuidados no 

âmbito da medicina desportiva hajam sido prestados a atletas federados pertencentes 

aos clubes e associações beneficiárias do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo do Município de Leiria e hajam sido apresentadas por estes à Câmara 
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Municipal de Leiria, as cópias dos respectivos documentos comprovativos da prestação 

de tais cuidados. 

Cláusula Sexta 

Obrigações da segunda outorgante 

A segunda outorgante obriga-se a apoiar os desportistas, os agentes desportivos, os 

praticantes desportivos no âmbito do desporto federado e os cidadãos praticantes de 

actividade física em geral, designadamente os incluídos no Programa Viver Activo, em 

especial  através da prestação de cuidados no domínio da medicina desportiva, a 

acordar entre as partes.  

Cláusula Sétima 

Controlo e monitorização do apoio concedido 

1. Cabe à Câmara Municipal de Leiria, através dos competentes serviços, proceder à 

monitorização e ao controlo do cumprimento do presente protocolo. 

2. O controlo será efectuado mediante a conferência da apresentação mensal de cópia 

dos documentos comprovativos da prestação de cuidados médico-desportivos por parte 

da segunda outorgante e das entidades beneficiárias do Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo do Município de Leiria. 

Cláusula Oitava 

Vigência 

O presente protocolo vigora desde a data da sua assinatura e tem a duração de um 

ano, renovável por iguais períodos de tempo. 

Cláusula Nona 

Denúncia 

O protocolo pode ser denunciado a todo o tempo, por vontade de qualquer das partes, 

desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, sessenta dias de 

antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à data da cessação, 

que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua integral conclusão. 

Cláusula Décima 

Alterações ao protocolo 

As alterações ao protocolo só podem ser feitas por acordo mútuo das partes e 

mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Décima Primeira 

Disposições finais 

As situações não previstas neste protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

decorrentes da sua aplicação do mesmo, serão resolvidas pelas outorgantes. 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo, composto por três páginas e pelo Anexo I que dele 

passa a fazer parte integrante, é feito em duplicado, valendo a cópia como original, e 
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devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter lido, compreendido e 

aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___ de ____________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Raul Castro 

Pela Santa Casa da Misericórdia de Leiria | O Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

| Fernando Alberto Lopes dos 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade concordar com o teor da minuta de protocolo e autorizar a celebração do 

mesmo com a Santa Casa da Misericórdia de Leiria, condicionado à apresentação de 

documento a remeter pela Santa Casa de Misericórdia de Leiria ao Município de Leiria 

a conferir poderes ao seu Provedor. 

 Mais deliberou conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

proceder a sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  D iv i são  da Mob i l i dade e  Trâns i to  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão Mobilidade e 

Trânsito 

9.1. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre 

DLB N.º 1128/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, tendo sido, no decorrer dos processos relativos 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: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data / 
Horário 

Freguesias  Alter ações 
ao Trânsito 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
do Arrabal 

Festa em 
Honra da 
Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Entrada 
13257/2010 

GNR – Entrada 
14912/2010  
 
 

6 a 9 de 
Agosto 
 
 
8h e 
02h 

Arrabal Corte da Rua 
Nossa 
Senhora da 
Conceição e 
da Rua do 
Outeiro com 
desvios 
alternativos 
(Freixial) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 

Festa em 
Honra de 
Nossa 

Entrada 
13482/2010 

GNR – Entrada 
14909/2010 

7 a 9 de 
Agosto 
 

Maceira Rua da 
Capela e 
Travessa da 
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da Maceira Senhora da 
Agonia 

18h30m 
às 02h 

Torre (Vale 
da Gunha) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa 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  autorizar as alterações ao trânsito. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, entidade coordenadora de emergência 

médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre. Ratificação dos 

despachos  

DLB N.º 1129/10  | Presentes, pelo Senhor Vereador António Martinho, os pedidos de 

licenciamento de realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar 

livre descritos na tabela seguinte, 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: 

Entidade  Actividade  Registos 
Entrada 

Pareceres  Data de 
despacho 
do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário 

Freguesias  Alterações ao 
Trânsito 

Fábrica da 
Igreja de 
Santo 
António 

Festa em 
Honra de 
Santo 
António 

Entrada 
13135/2010 

PSP – 
Entrada 
14685/2010 

14 Julho 17 a 19 
Julho 
 
8h às 
03h 

Azoia Corte da Rua 
principal e do 
Largo de 
Santo António 
com desvio 
alternativo 
(Alcogulhe) 

Comissão 
de Festas 
do Freixial 
em Honra 
de Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Concentração 
Automóvel de 
Clássicos 

Entrada 
13147/2010 

GNR - 
Entrada 
14911/2010 

16 Julho 25 
Julho 
 
14h às 
20h 

Arrabal Corte da Rua 
do Outeiro de 
Caldelas com 
desvio 
alternativo  
 
(Cardosos) 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
de Monte 
Real 

Festa em 
Honra da 
Rainha Santa 
Isabel 

Entrada 
13259/2010 

GNR – 
Entrada 
14910/2010 

16 Julho 23 a 25 
Julho  
 
8h às 
02h 

Monte Real Corte da Rua 
do Pelourinho 
da Vilarça da 
Rainha, da 
Rua D. Dinis, 
da Rua da 
Videira, da 
Rua do Rainho 
(sentido 
descendente) 
com desvio 
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alternativo 

Fábrica da 
Igreja 
Paroquial 
da Barosa 

4.ª Corrida 
Nocturna de 
Carros de 
Rolamentos 

Entrada 
13628/2010 

PSP – 
Entrada 
14684/2010 

14 Julho 16 
Julho 
 
21h às 
23h 

Barosa Corte de 
trânsito da 
Estrada da 
Barosa, do 
cruzamento da 
Rua das 
Barrocas ao 
Largo da Igreja 
(com desvio 
alternativo) 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para 

a reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, 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. 

 

9.3. 72.ª Volta a Portugal em Bicicleta. Alterações  ao trânsito 

DLB N.º 1130/10  | Presente  pelo Senhor Vereador António Martinho, uma proposta 

relativa a alterações ao trânsito necessárias para a 9.ª etapa da 72.ª edição da Volta a 

Portugal em Bicicleta 2010, o contra relógio individual com início na Praia do Pedrógão 

e final em Leiria, no dia 14 de Agosto. 

Com o intuito de coordenar a actuação das diversas entidades envolvidas na 

organização do evento, foi realizada reunião entre os serviços municipais, a PSP, a 

RTP e a João Lagos Sports no dia 6 de Julho. 

Ficou acordado o seguinte processo de alterações ao trânsito e ao estacionamento: 

DIA 13 DE AGOSTO: 

— Estacionamento interdito nos seguintes arruamentos: 

� Avenida Heróis de Angola; 

� Rua Coronel Teles Sampaio Rio; 

� Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

— No Largo 5 de Outubro de 1910 e Jardim Luís da Camões será 

autorizado o estacionamento de veículos da organização da Volta a 

Portugal em Bicicleta; 

DIA 14 DE AGOSTO - PERÍODO ENTRE AS 7H00 E AS 14H00: 

— Encerramento ao trânsito dos seguintes arruamentos: 

� Rua das Marés Vivas (Praia do Pedrógão); 

� Avenida Heróis de Angola; 

� Rua de São Francisco; 

� Rua Coronel Teles Sampaio Rio; 
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� Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 

� Rua Dr. Afonso Acácio Serra 

� Rua Cónego Sebastião da Costa Brites; 

� Rossio de Leiria, entre a Rotunda do Sinaleiro e a Avenida Heróis 

de Angola. 

— Como excepção às restrições ao trânsito, neste período apenas os 

veículos de transporte público podem circular nas vias referidas; 

DIA 14 DE AGOSTO - PERÍODO ENTRE AS 14H00 E AS 19H00: 

— Manutenção do encerramento ao trânsito nos arruamentos enumerados 

no ponto anterior; 

— Encerramento ao trânsito dos seguintes arruamentos: 

� Avenida Dr. Adelino Amaro da Costa; 

� Rua Rossio dos Borges; 

� Avenida Cidade de Maringá; 

� Avenida 22 de Maio; 

� Avenida 25 de Abril (sentido descendente); 

� Rotunda da Praça do Arrabalde; 

� Rotunda do Estádio; 

� Acesso da Avenida Bernardo Pimenta à Rotunda do Estádio; 

� Avenida D. João III; 

� Rotunda da Almuinha Grande; 

� Ponte Euro 2004 (via de acesso à Rotunda da Almuinha Grande); 

� Acesso da Estrada da Carreira de Tiro à EN 109; 

� Acesso da Estrada da Mata de Tiro à EN 109 

No âmbito das competências em si sub-delegadas, o Senhor Vereador António 

Martinho proferiu despacho de autorização de reserva de espaço de estacionamento na 

Avenida Heróis de Angola, Rua Coronel Teles Sampaio Rio e Rua Capitão Mouzinho 

de Albuquerque.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando que o n.º 1 

do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a utilização da via pública para a 

realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar 

o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e 

que se entende por entidade gestora das vias em causa 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  autorizar as alterações ao trânsito propostas e o estacionamento das 

viaturas ligadas ao evento no Largo 5 de Outubro de 1910 e Jardim Luís da Camões. 

Deve ser dado conhecimento aos taxistas, entidade coordenadora de 

emergência médica e empresas concessionárias de serviços públicos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.4. Alterações ao trânsito na Rua João de Deus. Ra tificação do despacho 

(ENTFE.2010/5196) 

DLB N.º 1131/10  | Presente a carta da empresa ALFIBRAGA - INSTALAÇÕES 

MECÂNICAS, LDA, solicitando autorização para a realização de trabalhos de colocação 

de equipamento de ar condicionado na cobertura do edifício do Montepio Geral (Rua 

Vasco da Gama), utilizando uma grua de elevação. 

Para o efeito foi necessário proceder ao encerramento do trânsito automóvel na 

Rua João de Deus, no dia 12 de Julho, entre as 20horas e as 00horas. Neste sentido, 

foi proposto pelos serviços a autorização às alterações ao trânsito, desde que o 

requerente garantisse o necessário apoio da Polícia de Segurança Pública na gestão 

do trânsito na referida Rua. 

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 em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 9 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Alterações ao trânsito na Praça do Emigrante. Ratificação do despacho 

(ENTFE.2010/5408) 

DLB N.º 1132/10  | Presente a carta da empresa CBE, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, solicitando um aditamento ao pedido de 

ocupação na Praça do Emigrante, junto ao Centro Comercial Maringá, para acesso às 

antenas de telecomunicações posicionadas na Torre deste edifício, com a utilização de 

uma grua de grande dimensão.  

Para minimizar o efeito negativo do corte de trânsito, durante um período de 8 

horas, com a interrupção de tráfego na Praça do Emigrante, no troço entre a Avenida 

Cidade de Maringá e a Avenida D. João III, foi proposto ao requerente o dia 26 de 

Julho, o qual foi aceite conforme ENTFE.2010/5426. Neste sentido, foi proposto pelos 
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serviços a autorização às alterações ao trânsito, desde que para o efeito o requerente 

garantisse o necessário apoio da Policia de Segurança Pública na gestão do trânsito. 

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 em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 20 de Julho, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.6. Alterações ao trânsito na Avenida dos Combaten tes da Grande Guerra. 

Ratificação do despacho (ENTFE. 2010/5409) 

DLB N.º 1133/10  | Presente a carta da empresa CBE, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, solicitando um aditamento ao pedido de 

ocupação na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, junto ao Centro Comercial 

D. Dinis, para acesso às antenas de telecomunicações posicionadas na Torre deste 

edifício, com a utilização de uma grua de grande dimensão.  

Para minimizar o efeito negativo do corte de trânsito, durante um período de 8 

horas, com a interrupção total de tráfego na Avenida dos Combatentes da Grande 

Guerra, junto ao Centro Comercial acima referido, foi proposto ao requerente o dia 25 

de Julho, o qual foi aceite conforme ENTFE.2010/5426. Neste sentido, foi proposto 

pelos serviços a autorização às alterações ao trânsito, desde que para o efeito o 

requerente garanta o necessário apoio da Policia de Segurança Pública na gestão do 

trânsito na referida Avenida. 

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 em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 
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ao trânsito, datado de 20de Julho, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.7. Alterações ao trânsito na Rua Beatriz Machado.  Ratificação do despacho 

(ENTFE.2010/5410) 

DLB N.º 1134/10  | Presente a carta da empresa CBE, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, solicitando um aditamento ao pedido de 

ocupação na Rua Beatriz Machado, junto ao Hotel São Luis, para acesso às antenas 

de telecomunicações posicionadas na Torre deste edifício, com a utilização de uma 

grua de grande dimensão.  

Para minimizar o efeito negativo do corte de trânsito, durante um período de 8 

horas, com a interrupção total de tráfego na Rua Beatriz Machado, junto ao Hotel acima 

referido, foi proposto ao requerente o dia 24 de Julho, o qual foi aceite conforme 

ENTFE.2010/5426. Neste sentido, foi proposto pelos serviços a autorização às 

alterações ao trânsito, desde que para o efeito o requerente solicite o necessário apoio 

da Policia de Segurança Pública na gestão do trânsito na referida Rua. 

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 em causa a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à intervenção da empresa, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização das alterações 

ao trânsito, datado de 20 de Julho, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos 

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

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

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

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.8. Plano de Sinalização Temporária. Ratificação d o despacho (ENT. 2010/14240) 

DLB N.º 1135/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária 26 M da MSF Engenharia, SA, entidade responsável pela construção do 

Lanço IC2/VB, nomeadamente pela execução do viaduto da Ribeira da Várzea V2. 

Após deslocação ao local, por técnico dos serviços, verificou-se que o caminho florestal 
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existente se encontra em terra batida com uma largura média de 4,00 metros servindo 

apenas de acesso a espaço florestal. Neste sentido o corte do caminho não provocará 

grande transtorno à população, interrompendo-se apenas o caminho no perímetro de 

interferência da obra, ficando o restante troço transitável.  

A implementação do presente PST é de 15 de Julho do corrente a 15 de Abril de 

2011. 

A proposta foi objecto de informação favorável dos serviços, dado que se 

verifica o cumprimento do disposto nos Decretos Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de 

Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto, e de proposta de aprovação do Chefe de 

Divisão da DIMT em regime de substituição. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação do referido PST.26.M, o Senhor 

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização 

da alteração ao trânsito datado de 12 de Julho, 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  maioria  com os votos 

de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães e Filipa 

Alves, Isabel Gonçalves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  D iv i são  de Assuntos  Soc ia i s  
 

Análise dos seguintes assuntos relacionados com a D ivisão de Assuntos Sociais 

10.1. Apoio financeiro à «interMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste» 

DLB N.º 1136/10  | Presente, pela Divisão de Assuntos Sociais, proposta para atribuição 

de apoio financeiro à “interMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste” (ENT. 

2010/13188), Associação sem fins lucrativos, especializada em resolução alternativa de 

conflitos, conta com técnicos de diversas áreas de formação profissional, que a partir 

da delegação de Leiria, desenvolvem trabalho de apoio individual, familiar e 

comunitário. 

Perante as características do Bairro da Integração, as dinâmicas relacionais ali 

instaladas, o plano de requalificação já iniciado através da substituição de portas e 

janelas das habitações e de várias intervenções de limpeza e melhoria do espaço 

público, a intenção por parte do Município em estabelecer uma plataforma colaborativa 

entre moradores e serviços disponibilizados, e a proposta apresentada pela 

Associação, que são de indiscutível e relevante interesse municipal, propõe-se que seja 
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atribuído um apoio financeiro no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros, a 

pagar em cinco tranches mensais no valor de €500,00 (quinhentos euros) mediante 

Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município e a “interMEDIAR – 

Associação de Mediadores do Oeste”, conforme minuta que se transcreve: 

“M INUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A  

INTERMEDIAR – ASSOCIAÇÃO DE MEDIADORES DO OESTE  

Considerando que a “interMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste”, 

enquanto associação de direito privado sem fins lucrativos cujo objectivo é a 

divulgação, formação e prática dos meios alternativos de resolução de litígios, 

nomeadamente da Mediação de Conflitos, dispõe de uma equipa multi-disciplinar de 

mediadores de conflitos que se propõe intervir, por meio do seu Núcleo Sócio-

Comunitário, junto da população mais desfavorecida do concelho, facilitando a 

comunicação desta com o Município de Leiria com vista à resolução dos conflitos 

existentes, latentes e emergentes de todas as relações inter-pessoais, tais como o 

casamento, o poder paternal, as relações de vizinhança; 

Considerando que o Município de Leiria reconhece a necessidade de 

assegurar uma mediação de conflitos junto do Bairro da Integração por técnicos com 

formação especializada na área, de molde a oferecer uma resposta célere, eficaz, 

transparente e qualificada. 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da 

República, na cidade de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Raul Castro, como primeiro outorgante, e a “interMEDIAR – Associação de 

Mediadores do Oeste”, doravante designada por “interMEDIAR”, N.I.P.C. 509 319 653, 

com sede em na Rua do Cuco, n.º 2, lugar de A-da-Gorda, freguesia e concelho de 

Óbidos, e com Delegação na cidade de Leiria, sito no Centro Comercial Lis, Rua 

Venceslau de Marais, n.º 19 – Loja 35-A, 2400-258 LEIRIA, neste acto representado 

pelos membros do seu órgão de direcção Ana Cristina Rego Coutinho da Silva 

Gonçalves, na qualidade de Presidente, e Maria Filipa de Carvalho Padrão Maia 

Caetano na qualidade de Tesoureira, 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, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é celebrado presente protocolo de colaboração, que 

se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de formas de 

colaboração entre o Município de Leiria e a “interMEDIAR", com vista, por um lado, ao 

desenvolvimento de projectos na área da Mediação de Conflitos no Concelho de Leiria, 

numa primeira fase reportada ao Bairro da Integração, reforçando assim a ligação entre 

esta Associação e o Município e entre estas e a comunidade local, e, por outro, a um 
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aproveitamento recíproco das potencialidades e recursos disponíveis das partes. 

Cláusula Segunda 

Compromissos do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se a: 

a) Proporcionar a interacção da “interMEDIAR" com os moradores do Bairro da 

Integração; 

b) Assegurar a cedência de material necessário para a realização de sessões de 

sensibilização/divulgação e formação, a saber: fotocópias, quadro branco para escrita e 

respectivos marcadores, papel branco A4, lápis e canetas.  

c) Divulgar as iniciativas que a “interMEDIAR" se compromete realizar de acordo com a 

cláusula seguinte. 

2. O Município de Leiria compromete-se, ainda, a apoiar a actividade desenvolvida pela 

segunda outorgante, mediante a atribuição de um apoio financeiro, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no valor de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), que será repartido por cinco tranches no valor de €500,00 

(quinhentos euros) cada, que serão entregues mensalmente. 

Cláusula Terceira 

Compromissos da segunda outorgante 

1. A segunda outorgante compromete-se a: 

a)  Disponibilizar aos moradores do Bairro da Integração sito na freguesia de Leiria, 

serviços de mediação de conflitos; 

b) Desenvolver actividades de divulgação e sensibilização junto dos moradores do 

Bairro da Integração sobre o recurso à mediação de conflitos, incentivando-os 

para uma cidadania activa, consciente e participativa no exercício dos seus 

deveres e direitos; 

c) Promover uma cultura de responsabilidade e consciencialização junto dos 

moradores do Bairro da Integração; 

d) Desenvolver acções de comunicação, formação cívica, workshops formativos e 

actividades de grupo de forma a potencializar os recursos dos moradores do 

Bairro da Integração e a sua articulação com o Município de Leiria;  

e) Apresentar ao Município de Leiria um relatório escrito relativo ao impacto da sua 

intervenção, acompanhado de sugestões e propostas de colaborações futuras. 

Cláusula Quarta 

Controlo e monitorização do apoio concedido 

1. Cabe à Câmara Municipal de Leiria, através dos competentes serviços, proceder à 

monitorização e ao controlo do cumprimento do presente protocolo. 

2. O controlo será efectuado mediante a realização de reuniões mensais entre os 

serviços da Divisão de Assuntos Sociais e os responsáveis da interMEDIAR – 
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Associação de Mediadores do Oeste, nas quais serão abordadas as actividades 

realizadas e a programação das actividades futuras, bem como através de abordagens 

directas e casuísticas aos moradores do Bairro da Integração. 

Cláusula Quinta 

Duração e vigência 

O presente protocolo tem a duração de 5 (cinco) meses, vigora desde a data da sua 

assinatura até 31 de Dezembro de 2010. 

Cláusula Sexta 

Denúncia 

O protocolo pode ser denunciado a todo o tempo, por vontade de qualquer das partes, 

desde que a outra seja avisada por escrito com, pelo menos, sessenta dias de 

antecedência, e sem prejuízo das actividades ou acções em curso à data da cessação, 

que deverão continuar nos termos e prazos estabelecidos até à sua integral conclusão. 

Cláusula Sétima 

Alterações ao protocolo 

As alterações ao protocolo só podem ser feitas por acordo mútuo das partes e 

mediante adenda, a qual passará sempre a fazer parte integrante do mesmo. 

Cláusula Oitava 

Disposições finais 

As situações não previstas neste protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

decorrentes da sua aplicação do mesmo, serão resolvidas pelas outorgantes. 

*** 

Este protocolo, isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo, composto por três páginas, é feito em duplicado, 

valendo a cópia como original, e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ____, de ____________ de 2010. 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Pela interMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste | ___________________» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente 

aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, com é o caso dos moradores 

do Bairro da Integração, principais beneficiários do presente apoio, e, ao abrigo das 

disposições conjugadas pela alínea i) do n.º1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º 

ambas da Lei n.º159/99, de 14 de Setembro e, da alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio 

financeiro no valor total de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), relativo ao período 

de Agosto a Dezembro de 2010, a pagar em cinco prestações mensais no valor de 
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€500,00 (quinhentos euros), mediante assinatura do Protocolo de Colaboração, 

conforme minuta que antecede. 

Mais deliberou,  conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para assinar 

o Protocolo 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, e 

foi objecto de proposta de cabimento n.º 2812/10 de 22 de Julho.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Projecto de alteração do Regulamento Municipa l para Atribuição de 

Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenci adas do Concelho de 

Leiria 

DLB N.º 1137/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, uma proposta 

para o projecto de alteração do Regulamento Municipal para Atribuição de 

Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, 

que abaixo se transcreve, com fundamento no facto de, com a publicação da Lei n.º 12-

A/2010,de 30 de Junho, ter havido uma alteração ao artigo 18.º Código do Imposto do 

Valor Acrescentado, passando para as importações, transmissões de bens e 

prestações de serviços constantes da lista I a ele anexa, [de onde constam os 

medicamentos] a vigorar a taxa de 6 %; e, ainda, pela circunstância de, após a primeira 

avaliação da implementação do referido regulamento, se ter verificado uma 

percentagem de 77 % de Indeferimentos, dado que o rendimento per capita ultrapassa 

em valores considerados pouco significativos a condição de atribuição das 

comparticipações fixada no artigo 3. º deste Regulamento.  

 “P ROJECTO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 

COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE 

LEIRIA 

“Preâmbulo 

Considerando que o ano de 2010 foi declarado pela União Europeia como o 

“Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social”; 

Considerando a necessidade e o empenho político do Município de Leiria em 

criar programas com impacto decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social, 

com o objectivo de reafirmar e reforçar a tomada de medidas que promovam a 

solidariedade, a justiça e a coesão social; 

Considerando que é do conhecimento geral e, em especial, dos diversos 

serviços públicos e outras entidades que prestam atendimento às pessoas e ou 

famílias, a frágil situação económica que presentemente as afecta, sobretudo no que 

respeita à aquisição dos medicamentos prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde; 

Considerando a necessidade de um compromisso de todos os actores na busca 

de uma solução que possa contribuir para minimizar os efeitos dessa privação; 
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Considerando que aos municípios cabe apoiar, através dos meios adequados, 

os estratos sociais desfavorecidos; 

Considerando que este Regulamento visa apoiar a aquisição de medicamentos 

tributados à taxa legal de 6% de Imposto de Valor Acrescentado e com receita médica 

do Serviço Nacional de Saúde, pelos agregados familiares residentes no concelho de 

Leiria, que se encontrem em situação de comprovada carência económica; 

Considerando que se torna indispensável a criação de um conjunto de normas 

jurídicas que discipline a atribuição dos apoios supra referidos. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º, ambos da Constituição da 

República Portuguesa, na alínea c) do n.º 4 e alínea a) do n.º 7, ambos do artigo 64.º 

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

a Câmara Municipal de Leiria aprova o Regulamento Municipal para Atribuição de 

Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria, o 

qual, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, foi sujeito a apreciação pública, por um período de trinta 

dias a contar da última publicação do Edital n.º 27/2010, no jornal Região de Leiria n.º 

3.805, de 19 de Fevereiro de 2010.” 

 “Artigo 1.º 

[...] 

O presente Regulamento estabelece a disciplina jurídica de atribuição de 

comparticipações financeiras, destinadas à aquisição de medicamentos tributados à 

taxa legal de 6% de Imposto de Valor Acrescentado e com receita médica do Serviço 

Nacional de Saúde, pelos agregados familiares residentes no concelho de Leiria, que 

se encontrem na situação prevista no artigo 3.º deste Regulamento. “ 

 “Artigo 3.º 

[...] 

Consideram-se agregados familiares beneficiários das comparticipações previstas no 

presente Regulamento os agregados familiares residentes no concelho de Leiria, cujo 

rendimento mensal per capita não ultrapasse 70% da Remuneração Mínima Mensal 

Garantida, do ano civil a que respeita.” 

 “Artigo 15.º 

[...] 

[...] 

a) O rendimento mensal per capita do agregado familiar beneficiário candidato 

ultrapasse 70% da Remuneração Mínima Mensal Garantida do ano civil a que 

respeita. 

b) [...]” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o projecto de alteração do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Comparticipações em Medicamentos a Famílias 
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Carenciadas do Concelho de Leiria, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea c) 

do n.º 4 e na alínea a) do n.º 7, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade  submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para efeitos do disposto 

no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de trinta 

dias, contados da sua publicação em Edital a afixar nos lugares de estilo e em dois 

jornais regionais editados na área do Município de Leiria.  

Mais deliberou  que à presente deliberação fosse dada publicidade nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, através de 

Edital a afixar nos lugares de estilo e em dois jornais regionais editados na área do 

Município de Leiria e no portal do Município de Leiria www.cm-leiria.pt. 

Os Senhores Vereadores José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos 

Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança, eleitos pelo 

partido social-democrata, votarem favoravelmente apesar de não lhes ter sido facultado 

um estudo da avaliação do projecto, lamentando a sua inexistência. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Apoio concedido no âmbito da Campanha Verão S eguro 2010. Ratificação 

de despacho 

DLB N.º 1138/10  | Face ao despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara (INT. 

2010/8441) foi apresentada proposta de ratificação relativa ao apoio concedido no 

âmbito da Campanha Verão Seguro 2010 promovida pelo Governo Civil de Leiria, 

realizada no dia 27 de Julho de 2010 entre as 11 e as 13 horas na Praia do Pedrógão, 

materializado na cedência do espaço envolvente à biblioteca da praia, recursos 

humanos da Divisão de Assuntos Sociais para distribuição de material informativo, e 

oferta de 200 sacos-mochila (custo unitário €0,87 s/IVA) e 200 lápis (custo unitário 

€0,29 s/IVA), cujo valor total estimado corresponde a €232,00 + IVA. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na participação em iniciativas que promovam a saúde e prevenção de 

acidentes com a população mais vulnerável como é o caso das crianças e, no uso da 

competência que lhe é conferida pela alínea a) do n. º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  Gab inete  de apo io  ao  Vereador  Gonça lo  Lopes  
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11.1. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rel ativas ao mês de Junho 

DLB N.º 1139/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Junho de 2010, no valor de €4.063,00. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.063,00, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Junho de 2010, no valor de €4.063,00. 

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

2728/10, de 15 de Julho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1140/10  | Presente o pedido da Associação para o Desenvolvimento de Leiria 

para cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva, no dia 10 de Setembro, 

para a realização da iniciativa «Prevenir a Violência nas Escolas».  

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor. 

A Senhora Vereadora Filipa Alves  esteve ausente aquando da análise e 

votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Programa de O CUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS Geração+Leiria 

DLB N.º 1141/10 |  Presente o «Programa de OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS 

Geração+Leiria, cujo teor se transcreve: 

«Programa de O CUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS Geração+Leiria  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Objecto 

O programa de ocupação temporária de jovens “GERAÇÃO+LEIRIA”, doravante 

designado por Programa, é promovido pelo Município de Leiria ao abrigo do disposto 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambos da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Artigo 2.º 

Objectivos 

O Programa tem como objectivos: 
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a) Desenvolver um conjunto de acções destinadas à ocupação temporária dos 

jovens do Município de Leiria; 

b) Apoiar o atendimento do público nos equipamentos identificados pelo Município 

de Leiria; 

c) Possibilitar aos candidatos ao Programa um primeiro contacto com o mundo do 

trabalho e um enriquecimento curricular; 

d) Promover aos candidatos ao Programa atitudes activas face à construção da 

sua pessoa; 

e) Proporcionar a todos os candidatos ao Programa o reforço do conceito de 

utilidade social. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

1. O Programa destina-se a todos os jovens residentes no Concelho de Leiria, com 

idades compreendidas entre os 16 anos e os 24 anos.  

2. O número máximo de destinatários do Programa corresponde ao número total de 

vagas disponíveis para ocupação temporária de jovens. 

Artigo 4.º 

Actividades 

No âmbito do Programa, os candidatos ao programa podem ocupar temporariamente 

os seus tempos livres desenvolvendo nomeadamente as seguintes actividades: 

a) Apoio ao atendimento do público nos equipamentos onde o Programa se 

desenvolve; 

b) Acompanhamento de alguns visitantes/utentes; 

c) Apoio a visitas de grupos; 

d) Apoio na montagem/desmontagem de exposições; 

e) Prestação de informações aos utentes/visitantes sobre os equipamentos onde o 

Programa se desenvolve; 

f) Apoio a actividades pedagógicas; 

g) Apoio a outras actividades que se mostrem adequadas e de importância 

estratégica para o equipamento onde o Programa se desenvolve. 

Artigo 5.º 

Equipamentos 

As actividades de ocupação temporária de jovens referidas no número anterior serão 

desenvolvidas nos seguintes equipamentos do Município de Leira: 

a) Castelo de Leiria; 

b) M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento; 

c) Moinho do Papel. 
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Artigo 6.º 

Calendarização das actividades e número de vagas 

1. As actividades a que se refere o artigo 4.º deste Programa obedecem à 

calendarização que se segue: 

Equipamento  N.º de 
Turnos  

Datas Horário  N.º de 
Vagas 

Castelo de Leiria 1 De 2 a 13 de Agosto 2010 9h00 – 13h00 
14h00 – 17h00 

4  

Castelo de Leiria 1 De 16 a 31 de Agosto de 2010 9h00 – 13h00 
14h00 – 17h00 

4  

M|I|MO 1 De 2 a 13 de Agosto 2010 9h00 – 13h00 
14h00 – 17h00 

6 

M|I|MO 1 De 16 a 31 de Agosto de 2010 9h00 – 13h00 
14h00 – 17h00 

6 

Moinho do Papel 1 De 2 a 13 de Agosto 2010 9h00 – 12h30 
14h00 – 17h00 

2 

Moinho do Papel 1 De 16 a 31 de Agosto de 2010 9h00 – 12h30 
14h00 – 17h00 

2 

2. Cada período de ocupação temporária dos jovens terá a duração de 1 turno (2 

semanas).  

3. Em situações excepcionais, de especial interesse para o Programa, a ocupação dos 

jovens poderá ser prolongada até ao final do Programa (2 turnos). 

Artigo 7.º 

Competências 

1. Compete ao presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de 

delegação nos vereadores e de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais: 

a) Garantir o enquadramento funcional e acompanhamento dos jovens de acordo 

com os objectivos do Programa; 

b) Controlar a assiduidade dos jovens, utilizando o sistema de comprovação de 

presenças e pontualidade; 

c) Participar activamente nas iniciativas de avaliação e acompanhamento da 

participação dos candidatos ao Programa; 

d) Definir o grupo dos orientadores que irão acolher e orientar os jovens; 

e) Validar de um programa individual para cada jovens; 

f) Atribuir a cada jovem um certificado comprovativo da frequência no Programa; 

g) Celebrar os respectivos contratos de seguro de acidentes pessoais; 

h) Atribuir a cada jovem um “Passe Cultura”, que garante a entrada livre nas salas 

de espectáculos Teatro José Lúcio da Silva e Miguel Franco, para as sessões 

de cinema, válido até 31 de Dezembro de 2010. 

2. Compete, ainda, ao presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de 

delegação nos vereadores e de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais: 

a) A rejeição liminar das candidaturas; 

b) O indeferimento das candidaturas; 
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c) A aprovação das candidaturas; 

d) A substituição imediata dos jovens por motivos de desistência ou de ausência 

injustificada por dois dias consecutivos ou interpolados. 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA  

Artigo 8.º 

Condições de candidatura 

Constituem condições de candidatura a disponibilidade dos candidatos ao Programa 

para participarem no(s) horário(s) previamente estabelecidos no Programa e o seu 

compromisso de aceitação das normas constantes do mesmo e das directrizes do 

orientador responsável pelo seu acompanhamento. 

Artigo 9.º 

Formalização das candidaturas   

1. As candidaturas a este Programa são efectuadas mediante o preenchimento de 

formulário próprio a fornecer pela Divisão de Museus, Património e Bibliotecas, 

acompanhado de uma fotografia do candidato (tipo passe) e, ainda, dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão ou do Passaporte; 

b) Atestado de residência emitido pela competente Junta de Freguesia; 

c) Curriculum Vitae do candidato. 

2. As candidaturas serão liminar rejeitadas quando não acompanhadas de todos os 

elementos referidos no número anterior. 

Artigo 10.º 

Prazo de entrega das candidaturas 

As candidaturas deverão ser efectuadas até ao dia 30 de Julho de 2010. 

Artigo 11.º 

Local de entrega das candidaturas   

As candidaturas serão entregues pessoalmente na Divisão de Museus, Património e 

Bibliotecas da Câmara Municipal de Leiria, sita no Edifício do Banco de Portugal, na 

cidade de Leiria, sendo emitido comprovativo da sua entrega, de onde consta o nome 

do candidato e o número da candidatura. 

Artigo 12.º 

Apreciação das candidaturas 

As candidaturas recebidas dentro do prazo fixado no artigo 10.º deste Programa serão 

apreciadas pela Divisão de Museus, Património e Bibliotecas da Câmara Municipal de 

Leiria, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Conhecimentos na área dos museus e dos equipamentos referidos no artigo 5.º 

do presente Programa; 

b)  Experiência na área dos museus. 
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Artigo 13.º 

Aprovação das candidaturas 

1. A decisão de rejeição liminar, a de indeferimento e a de aprovação das candidaturas 

e respectivo equipamento, turno de voluntariado, horário, as actividades a 

desempenhar e identificação do orientador responsável pelo acompanhamento do 

Programa, será afixada publicamente na Divisão de Museus, Património e Bibliotecas 

da Câmara Municipal de Leiria, Edifício do Banco de Portugal, dispensando-se assim a 

notificação dos candidatos. 

2. O titular da candidatura aprovada deve manifestar, por escrito, o seu compromisso 

de aceitação das normas constantes do mesmo e das directrizes do orientador 

responsável pelo seu acompanhamento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 

posteriores à afixação da aprovação da sua candidatura. 

Artigo 14.º 

Não admissão por contrato de trabalho 

Os candidatos que integrem este Programa não são admitidos por contrato de 

trabalho, nem têm direito ao pagamento de qualquer bolsa. 

Artigo 15.º 

Substituição dos Jovens 

Compete ao presidente da Câmara Municipal de Leiria, com faculdade de delegação 

nos vereadores e de subdelegação nos dirigentes dos serviços, a substituição imediata 

dos candidatos por motivos de desistência ou de ausência injustificada por dois dias 

consecutivos ou interpolados. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES  

Artigo 16.º 

Direitos dos Jovens 

1. No âmbito deste Programa os jovens cuja candidatura haja sido aprovada têm direito 

a: 

a) Um certificado comprovativo da frequência no Programa; 

b) Um seguro de acidentes pessoais;  

c) Um “Passe Cultura” que garante a entrada livre nas salas de espectáculos 

Teatro José Lúcio da Silva e Miguel Franco, para as sessões de cinema, válido 

até 31 de Dezembro de 2010. 

Artigo 17.º 

Deveres dos Jovens 

1. Constituem deveres dos jovens, nomeadamente: 

a) Comparecer com assiduidade e pontualidade nos locais de actividade do 

Programa; 

b) Cumprir com zelo as actividades que lhe forem atribuídas; 
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c) Participar activamente nas actividades promovidas no âmbito do Programa; 

d) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais 

bens que lhe sejam confiados no âmbito das actividades do Programa; 

e) Guardar sigilo face à informação obtida no âmbito das funções desempenhadas; 

f) Guardar lealdade relativamente à entidade promotora do Programa. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18.º 

Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas e omissões, que eventualmente surjam na aplicação ou interpretação 

do presente Programa, serão resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de 

Leiria.  

Artigo 19.º 

Direito subsidiário 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente regulamento aplica-se 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 20.º 

Entrada em vigor 

O presente Programa entra em vigor após a sua publicação nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º conjugada com a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade  

a aprovar o «Programa de OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS “Geração+Leiria». 

Mais deliberou  que à presente deliberação fosse dada publicidade nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, através de 

Edital a afixar nos lugares de estilo e no portal do Município de Leiria em www.cm-

leiria.pt  

O custo associado ao Programa é de €94,02, referente ao seguro de acidentes 

pessoais, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2762/10. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Doação de diverso equipamento ao Jardim-de-in fância de Telheiro 

DLB N.º 1142/10  | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT. 2010/3448), na qual declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-infância de 

Telheiro, freguesia de Barreira, o seguinte equipamento: 

—  Um Monitor Philips 170s, no valor de €200,00; 

—  Um aspirador Taurus Discovery 1400, no valor de €70,00; 

—  Um Computador Tsunami Intel Pentium 4, no valor de €100,00; 
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—  Uma impressora multifunções HP Deskjet F 2480, no valor de €60,00; 

—  Um computador HP Pavillon 1250 Pt; 

—  Uma impressora HP Deskjet 3650; 

—  Um monitor HP Pavillon F 1523. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto. de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação do 

referido equipamento, para instalar no Jardim-de-infância de Telheiro, freguesia de 

Barreira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.5. Doação de Impressora Multifunções ao Jardim-d e-infância de Cortes 

DLB N.º 1143/10  | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento José Saraiva, 

(ENT. 2010/11222), na qual declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-infância 

de Cortes, freguesia de Cortes, uma impressora multifunções HP C4680, no valor de 

€79,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do 

referido equipamento, para instalar no Jardim-de-infância de Cortes, freguesia de 

Cortes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.6. Doação de Computador portátil ao 1.º CEB Parc eiros 

DLB N.º 1144/10  | Presente uma declaração da empresa FIPOLEIRIA 

SUPERMERCADOS, LDA., remetida pelo Agrupamento de Escolas José Saraiva (ENT 

2010/15149), na qual declara ter cedido ao 1.º CEB Parceiros, freguesia de Parceiros, 

no âmbito do Concurso «Árvores de Natal» o seguinte equipamento: 

—  1 Computador portátil ACER, no valor de €199,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação do 

referido equipamento, para instalar no 1.º CEB de Parceiros, freguesia de Parceiros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  Gab inete  de Apo io  à  Pres idênc ia   
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12.1. Protocolos de cedência de Terrenos para a Imp lantação de uma Rotunda na 

Ortigosa, no Cruzamento da Estrada Nacional n.º 109 /Conqueiros/Ruivaqueira» 

DLB N.º 1145/10  | Presente proposta do Director Municipal de Administração, relativa a 

cinco Protocolos relacionados com a cedência de terrenos para a construção de 

rotunda no entroncamento da Estrada Nacional 109 com a Rua dos Conqueiros e a 

Rua Joaquim Coelho, em Ortigosa, Freguesia de Ortigosa, a realizar entre o Município 

de Leiria e os respectivos proprietários, cujas cláusulas estabelecem as condições dos 

termos de cedência ao Município de Leiria, das parcelas de terreno identificadas no 

quadro seguinte: 

Proprietário  Área de 
cedência 

N.º Registo Predial  Artigo da matriz predial da 
Freguesia de Ortigosa 

Fernando Vieira Cardoso e 
Dolores Ferreira de Sousa 

Pedrosa 

403 m2 645/19910325 19465 

Fernando Vieira Cardoso e 
Dolores Ferreira de Sousa 

Pedrosa 

118 m2 646/19910325 19466 

Diamantino de Jesus Pereira 
Rita e Olinda Rodrigues da 

Silva 

283 m2 633/19910314 9048 

Fernando de Jesus Sobreira e 
Maria Noémia Pedrosa 

Sobreira 

271 m2 2065/19970904 2065/19970904 

João da Silva Rodrigues, 
Emília de Jesus da Silva 

Rodrigues, Ludovina da Silva 
Rodrigues Ferreira e Ernesto 

Ferreira Afonso 

75 m2 2040/19970801 526 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou 

por  unanimidade aprovar os referidos protocolos, que se anexam a esta acta fazendo 

dela parte integrante, concedendo poderes ao Senhor Presidente para os outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 

Gândara dos Olivais – Marrazes. Adenda ao contrato de financiamento 

DLB N.º 1146/10  | Presente adenda ao Contrato de Financiamento (ENT-2010/15089), 

relativo à candidatura n.º 1609, apoiada pelo FEDER, referente ao projecto de 

“Ampliação / Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do ensino básico da Gândara dos 

Olivais – Marrazes”, celebrado entre o Município de Leiria e o MaisCENTRO, em 

03/12/2009. A adenda (Anexo D) surge na sequência do pedido de alteração, 

submetido em 17/06/2010 e aprovado pelo MaisCENTRO em 02/07/2010, solicitando a 

reprogramação temporal e da taxa de financiamento para 80%. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação desta candidatura na reunião 

de 02/12/2009 (Anexo E) e ratificou o respectivo Contrato de Financiamento na reunião 

de 26/01/2010 (Anexo F). 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento  da adenda ao Contrato de 

Financiamento, na sequência da aprovação, pelo Mais CENTRO em 02/07/2010, do 

pedido de alteração / reprogramação temporal e da taxa de financiamento, relativo à 

candidatura n.º 1609, referente ao projecto de “Ampliação/Remodelação da Escola do 

1.º Ciclo do ensino básico da Gândara dos Olivais – Marrazes”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.3. Apoio ao Rotary Club para a realização de um concerto. Rectificação da 

deliberação n.º 414/10 

DLB N.º 1147/10  | Na deliberação n.º 414/10, da reunião de 23 de Março, relativa ao 

apoio para o Rotary Club, constatou-se um lapso, que importa rectificar. 

Assim, onde se lê : proposta de cabimento n.º 1238/10, de 16 de Março, deverá 

ler-se : propostas de cabimento n.º 1238/10 e 1239/10, ambas de 16 de Março. 

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

concordar com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

12.4. Criação da Secção de Municípios com corpos de  Bombeiros da 

Administração Local 

DLB N.º 1148/10  | Presente a informação prestada pelo Chefe de Divisão de Protecção 

Civil e Bombeiros. 

A Associação Nacional de Municípios Portuguesa (ANMP) através do seu Secretário-

geral Eng.º Artur Trindade, na reunião realizada no dia 2 de Julho de 2010 em Vila 

Nova de Gaia com os municípios detentores de Corpos de Bombeiros profissionais 

propôs a criação de uma Secção de Municípios na ANMP para tratar dos assuntos 

relativos aos bombeiros das Autarquias Locais, nomeadamente: financiamento, 

carreiras, formação e a possível aplicação de um Regulamento de Taxa de Prevenção 

de Riscos e Protecção Civil em simultâneo por todos os municípios. 

Neste seguimento, informa-se que o Município aderiu ao proposto pelo 

Secretário-geral Eng.º Artur Trindade, isto é, à criação de uma Secção de Municípios 

na ANMP para tratar dos assuntos relativos aos bombeiros das Autarquias Locais 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

12.5. Proposta de apoio ao Lions Clube de Leiria e ao Rotary Club de Leiria 

DLB N.º 1149/10  | Presente pela Vereadora Lurdes Machado, proposta para atribuição 

de apoio financeiro às Instituições que a seguir se mencionam, com intervenção no 

concelho de Leiria, para pagamento de parte do valor da renda de instalações relativo 

ao ano de 2010. 
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Considerando os constrangimentos orçamentais no ano de 2010, propõe-se que 

o montante total a apoiar seja de €3.600,00, distribuído da seguinte forma: 

Entidade  Objecto  Atribuição  Rubrica  Proposta 
de 
cabimento 
n.º  

LIONS CLUBE DE 
LEIRIA 
(ENT:2009/28451) 

Apoio para pagamento 
de renda de 
instalações referente a 
2010 

€ 2.400,00 em 
12 prestações 
mensais com 

efeitos a Janeiro 
de 2010 

 
2010-A-

111 

 

2816/10, 

de 22 de 

Julho  

ROTARY CLUBE DE 
LEIRIA 
( ENT:2009/25787) 

Apoio para pagamento 
de renda de 
instalações referente a 
2010 

€1.200,00 em 6 
prestações 

mensais com 
efeitos a Julho 

de 2010 

 
2010-A-

111 

 

2817/10, 

de 22 de 

Julho 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse 

municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente 

aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade e ao abrigo das disposições 

conjugadas pela alínea i) do n.º1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º ambas da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e, da alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir os apoios financeiros supra 

referidos às Organizações constantes no respectivo mapa, mediante apresentação de 

cópia dos documentos comprovativos do pagamento mensal da renda das instalações, 

com a periodicidade trimestral, sob pena de o apoio ser suspenso ou cancelado. 

O Senhor Vereador José Benzinho  esteve ausente aquando da análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.6. Processos disciplinar 

DLB N.º 1150/10  | Presente o processo referido em epígrafe acompanhado do 

respectivo Relatório Final elaborado pelo instrutor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar e discutir o processo disciplinar 

mandado instaurar por despacho do Senhor Presidente datado de 28 de Maio de 2010, 

por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto n.º 4 do 

artigo 14.º da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, que aprovou o Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, conjugado com o n.º 3 do artigo 

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

Janeiro, concordar com a proposta formulada pelo instrutor do processo no relatório 

final, que se dá por reproduzida na íntegra, bem como, com os seus fundamentos, e 

aplicar ao arguido Paulo Jorge Rega Moita, identificado a fls. 40 dos autos, a pena de 

suspensão prevista no artigo 9.º, n.º 1, alínea c) do Estatuto Disciplinar, por um período 

de 30 (trinta) dias, pela violação do dever de correcção previsto no artigo 3.º, n.º 2, 

alíneas h), tipificado no número 10 do mesmo artigo do Estatuto Disciplinar, que, nos 
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termos do n.º 1 do artigo 3.º, constitui infracção disciplinar que se subsume no disposto 

na alínea j) do artigo 17.º do diploma legal anteriormente mencionado. 

Mais deliberou por unanimidade , mediante escrutínio secreto, suspender a 

aplicação da pena em que o arguido foi condenado, pelo período de um ano, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar, com os 

fundamentos constantes no relatório final. 

Por último, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade que a presente 

deliberação seja notificada ao arguido e ao instrutor do Processo, nos termos dos n.os 1 

e 3 do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar, devendo a notificação do primeiro ser 

acompanhada de fotocópia autenticada da presente deliberação e do Relatório Final do 

Processo Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

DLB N.º 1151/10  | Presente o processo disciplinar mandado instaurar por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria proferido em 14/05/2010, e que 

contém o relatório final elaborado pelo respectivo instrutor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar e de discutir o assunto, deliberou por 

unanimidade  por escrutínio secreto, ao abrigo do estipulado no n.º 4 do artigo 14.º do 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela 

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, conjugado com o disposto no n.º 3 do artigo 90.º da 

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

aplicar ao arguido José Manuel da Silva Joaquim uma pena de multa fixada em € 

106,44 (cento e seis euros e quarenta e quatro cêntimos), valor correspondente a seis 

remunerações base diárias do arguido, pela prática de uma infracção disciplinar 

consubstanciada na violação do dever de zelo, na forma negligente, ao abrigo do 

disposto nos art.os 3.º, 10.º e 16.º do mesmo Estatuto Disciplinar, com os fundamentos 

que constam do relatório final do processo, e que aqui se dão por reproduzidos na 

íntegra, para todos os efeitos legais. 

 Mais deliberou que a pena de multa seja suspensa pelo período de seis meses, 

porquanto considera que a simples censura do comportamento e a ameaça da pena 

realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição, tendo em conta a 

personalidade do arguido, a sua conduta anterior e posterior à infracção e às 

circunstâncias desta, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º do mesmo 

Estatuto Disciplinar, tal como consta do mesmo relatório final.  

Por último, deliberou que a presente decisão seja notificada ao arguido 

acompanhada de cópia do relatório final e da presente deliberação, bem como ao 

instrutor do processo, conforme o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 57.º conjugados com 

o n.º 1 do artigo 49.º, todos do Estatuto Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO G). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

Municipal deliberou por  unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Alteração ao contrato de constituição do direito de  superfície a favor de 

“Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produto s Alimentares e de 

Solidariedade Social, CRL” 

DLB N.º 1152/10  | Foi presente o Processo Administrativo relativo à constituição do 

direito de superfície a favor de “Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produtos 

Alimentares e de Solidariedade Social, CRL”. 

Considerando que: 

—  Em 7 de Abril de 2006, por escritura pública, o Município de Leiria constituiu a 

favor da cooperativa “Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produtos 

Alimentares e de Solidariedade Social, CRL”, o direito de superfície sobre uma 

parcela de terreno destinada a equipamento urbano, designada por Lote A, sita 

no Aldeamento de Santa Clara, Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, 

concelho de Leiria, com a área de 4.331m2, descrita na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o n.º 2766/Parceiros e inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo n.º P-2544, com o valor tributável de €232.840,00; 

—  O direito de superfície foi constituído tendo em vista o apoio de um fim de 

interesse público, a construção de um edifício escolar para Creche, Jardim de 

Infância e Centro de Actividades de Tempos Livres; 

—  A construção da qual é proprietária a cooperativa “Supercoop” se encontra em 

fase de conclusão; 

—  Para a realização destes trabalhos a superficiária necessita de um crédito 

bancário de €350.000,00; 

—  A instituição bancária pretende ter a segurança de que não irão existir 

quaisquer situações que possam impedir a venda judicial de tal direito, em caso 

de incumprimento do contrato de mútuo por parte da superficiária; 

—  Sem este empréstimo a superficiária se vê impossibilitada de terminar a obra; 
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—  Ocorrendo esta situação, face ao clausulado da escritura pública de 

constituição do direito de superfície, o Município de Leiria goza do direito de 

reversão do direito de superfície e das obras nele construídas sem que incorra 

em qualquer indemnização; 

—  Perante esta situação a instituição bancária fica privada da sua garantia – o 

direito de superfície e que, assim sendo, não celebra o contrato de mútuo com a 

superficiária; 

—  A conclusão do referido empreendimento social se reveste de suma 

importância para o Município de Leiria e que o avultado esforço financeiro já 

realizado pela superficiária, não visa a obtenção do lucro, atenta o seu escopo 

social; 

—  Se torna imperioso proceder à alteração do contrato de constituição do direito 

de superfície de forma a poder dar resposta à pretensão da superficiária; 

Considerando a minuta de alteração ao referido contrato, que a seguir se transcreve: 

 “Minuta de escritura pública de alteração à escritura pública celebrada entre o 

Município de Leiria e a cooperativa “Supercoop – Cooperativa de Distribuição de 

Produtos Alimentares e de Solidariedade Social, CRL”, celebrado por escritura pública, 

em 7 de Abril de 2006. 

 (MINUTA) Alteração à Constituição de Direito de Su perfície 

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 

________, da deliberação tomada na referida Câmara, em vinte e sete de Julho de dois 

mil e dez, 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 ___________________________, que outorgam na 

qualidade, respectivamente de _____________________ e de ___________________ 

da Direcção da cooperativa “SUPERCOOP – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL”, com sede na 

Rua D. Carlos I, n.º 66, rés-do-chão esquerdo, em Leiria-Gare, 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 
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Leiria, sob o número dois, com poderes para o acto, qualidade e poderes que verifiquei 

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

Verifiquei a entidade da primeira outorgante por conhecimento pessoal e a dos 

segundos outorgantes pela exibição dos bilhetes de identidade, respectivamente 

números 1046189, emitido em 09/01/2004 e __________________, emitido em 

_______, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e ______, 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 e 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 seguinte redacção: 

h) Nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g), o Município de Leiria não 

se opõe 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) As cláusulas subsequentes à h) passam sequencialmente para i); j); l); m) e n); 

c) A cláusula l) que por força da alteração da identificação das cláusulas, passa a 

ter a seguinte redacção: 

l) “A transmissão do direito de superfície a terceiros não carece de autorização 

expressa da Câmara Municipal de Leiria, desde que estes se obriguem nos 

exactos termos da Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produtos 

Alimentares e 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 794/79, de 05 de Novembro.” 

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 

representante do Município de Leiria e os representantes da cooperativa “Supercoop – 

Cooperativa de Distribuição de Produtos Alimentares e 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 ...................... 
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OS SEGUNDO OUTORGANTES ......................” 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação prestada, em 16 de Julho 

de 2010, pelos serviços da Divisão Jurídica, constante do respectivo processo 

administrativo, e com concordando com o seu teor, em especial com o do despacho 

proferido pela respectiva Chefe de Divisão, bem como com os procedimentos nele 

propostos, e, concordando, ainda, com a minuta de alteração ao contrato de 

constituição do direito de superfície, 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, proceder à alteração do contrato de constituição 

do direito de superfície a favor da cooperativa “Supercoop – Cooperativa de 

Distribuição de Produtos Alimentares e de Solidariedade Social, CRL”, celebrado por 

escritura pública, em 07 de Abril de 2006, aprovando a minuta de alteração à referida 

escritura pública. 

Deliberou, ainda,  tendo em conta a eventual morosidade da celebração por escritura 

pública das alterações acima referidas, notificar a superficiária do teor da presente 

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

em proceder à outorga da mesma. 

Deliberou, também , aceitar os termos da declaração da Caixa Geral de Depósitos 

apresentada pela superficiária, com vista à constituição da hipoteca sobre o direito de 

superfície, cuja minuta passa a fazer parte integrante da presente deliberação e da 

Acta (ANEXO H). 

Mais deliberou,  conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 

proceder à assinatura da referida declaração e para outorgar o contrato de alteração 

constituição do direito de superfície mediante escritura pública. 

Deliberou, por último , considerando a urgência da situação, dado o ano lectivo estar 

prestes a começar, que a Divisão Jurídica adopte, entre os demais julgados 

indispensáveis, os seguintes procedimentos: 

a) Contacte a superficiária “Supercoop – Cooperativa de Distribuição de Produtos 

Alimentares e de Solidariedade Social, CRL”, para que proceda à assinatura da 

minuta de alteração do contrato de constituição do direito de superfície; 

b) Prepare para assinatura do Senhor Presidente da Câmara, a Declaração da 

Caixa Geral de Depósitos apresentada pela superficiária, com vista à 

constituição da hipoteca sobre o direito de superfície; 

c) Proceda à marcação da escritura do contrato de alteração constituição do direito 

de superfície. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Encerramento da reunião   

 

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

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


