
1446 (1) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

 
 
 

Acta n.º 21/2008 
 

 

Aos catorze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre 

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

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

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

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

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

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. 

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

A Senhora Presidente abandonou a reunião às 15 horas. 

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

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

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

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa.  
 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um........................................................................................................................10 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares ..........................................10 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 384/04 – ECORODA, Investimentos e Gestão, 

SA 10 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 464/04 – DALIDETE, Construções, Lda. ......11 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 934/06 – Aquilino Carreira Imobiliários, Lda. 12 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 10/07 – Construções Lourenço Gonçalves, 

Lda. .................................................................................................................................14 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 32/07 – CORPO MÓVEL, Ginásio, Lda. .......16 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 209/07 – João Francisco Pedrosa e Outros..16 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1173/07 – Luís Guerra da Bernarda e Outra 18 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1324/07 – José Manuel Varela da Costa ...... 19 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 70/08 – Luís Miguel Alpalhão Estrela 

Bernardes........................................................................................................................21 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 350/08 – Ana Cristina Farinha Martins Sá ..21 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 518/08 – BRISANORTE, Pastelarias, Lda. .22 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 530/08 – Nuno Filipe de Oliveira Confraria .23 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 535/08 – 3 DCAD, Lda. ...............................24 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 566/08 – LITTERA, Representações e 

Comércio Geral, Lda. ......................................................................................................25 
1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 

de Setembro....................................................................................................................27 
1.3. Análise do processo de pedido de informação de obras de urbanização n.º 32/07 – 

Joaquim Sousa Mota ......................................................................................................27 
Ponto dois......................................................................................................................28 
Processo n.º T – 24/2006. Construção da Estrada Atlântica – Coimbrão. Aprovação de 

minuta de contrato ..........................................................................................................28 
Ponto três ......................................................................................................................29 
3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa ................................29 
3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais durante o 

mês de Setembro de 2008..............................................................................................29 
3.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira .................29 
3.2.1. Pagamentos ..........................................................................................................29 
3.2.2. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação .....30 
3.2.3. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano ........................30 
3.2.4. Resumos de tesouraria .........................................................................................31 
Ponto quatro..................................................................................................................31 
4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do Desenvolvimento

 31 
4.1.1. Publicidade (intenção de remoção).......................................................................31 
4.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) ...............................................................32 
4.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por inutilidade superveniente da decisão 

de remoção .....................................................................................................................33 
4.1.4. Anulação de guias de recebimento.......................................................................34 
4.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 2008/21635) ............35 
4.1.6. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENTFE. 2008/6757) .............35 
4.1.7. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENT. 2008/21956)................35 
4.1.8. Restituição do valor de guias de recebimento da metrologia. Rectificação da 

deliberação n.º 1191/08 (ENT. 2008/19210)...................................................................36 
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4.1.9. Alteração de local de estacionamento de táxi. Rectificação da deliberação de n.º 

1192/08 (ENT. 2007/28116)............................................................................................36 
4.1.10. Alteração do horário de funcionamento do Mercado Municipal da Praia do 

Pedrógão (ENT.2008/20863) ..........................................................................................37 
Ponto cinco....................................................................................................................37 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 

Municipal .........................................................................................................................38 
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Actividades de Enriquecimento Curricular – EB1 Sismaria da Gândara ........................38 
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apoios..............................................................................................................................41 
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de Educação de Leiria ....................................................................................................42 
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6.2.5. Recepção ao Caloiro 2008. Pedido de Apoio .......................................................42 
Ponto sete......................................................................................................................44 
7.1. Regulamento-tipo para os pavilhões desportivos municipais sob gestão da 

LEIRISPORT, EM ...........................................................................................................44 
7.2. Protocolo celebrado entre a Direcção-Geral de Viação, o Município de Leiria e a 

Freguesia de Pousos ......................................................................................................54 
Ponto oito ......................................................................................................................56 
8.1. Apoio «Semana dos Moldes - Moldes Portugal 2008» ............................................56 
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Ponto nove.....................................................................................................................58 
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Luminosa.........................................................................................................................58 
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Relatório e contas do 1.º semestre de 2008 da Leirisport, EM.......................................60 

*** 

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

Ponto um........................................................................................................................60 
Parecer do Fiscal Único relativo ao Relatório e contas do 1.º semestre de 2008 da 

Leirisport, EM..................................................................................................................60 
Ponto dois......................................................................................................................60 
Atribuição de Habitação Social na Ortigosa....................................................................60 
Ponto três ......................................................................................................................63 
Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Requerente: Vitor Manuel Gaspar Ferreira.....................................................................63 
Ponto quatro..................................................................................................................64 
Falta de espaço físico no Sector de Arquivo Administrativo ...........................................64 
Ponto cinco....................................................................................................................64 
Centrologis, Centro Logístico do Litoral. Alteração e substituição de deliberação .........64 

 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 
A Senhora Presidente informou que abandonaria a reunião por volta das 15 horas, 

passando o Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Lourenço, a presidir à mesma. 

Mais informou que iria à CCDRC – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro assinar duas candidaturas de financiamento: uma 

para renovar o laboratório dos SMAS, num investimento de 1 milhão e quinhentos mil 

euros, com financiamento de 75%; a outra, a celebrar no âmbito da AMLEI, tendo por 

objecto a Modernização Administrativa. 

 

Intervenção do munícipe, Senhor Artur de Jesus Ferrinho 
 

O Senhor Artur de Jesus Ferrinho referiu que a Câmara adjudicou uma empreitada a 

uma empresa para reparar os muros de suporte da Ponte Ribeiro do Pinho, situada em 

Pinheiros, Marrazes, na qual se incluiu também a limpeza e corte das canas. 

Ora, acontecera que a empresa ao fazer a limpeza deixara parte das canas 

dentro do ribeiro, o que provocou um açude e, com as chuvas, a queda das águas 

passou a ser mais alta do que era costume, razão pela qual o muro da sua propriedade 

cedeu para dentro do ribeiro. 
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Após a exposição, o Senhor Artur de Jesus Ferrinho questionou o que era 

necessário para resolver o assunto, incluindo a reparação do seu muro. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que tinham 

conhecimento do que acontecera e que já realizara as diligências necessárias para o 

empreiteiro retomar e finalizar o trabalho. 

Mais informou que recebera a informação de que o empreiteiro andaria no 

terreno nesse dia, 14 de Outubro, e que lhe foram dadas instruções expressas para 

depois da intervenção deixar os terrenos como estavam. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

DLB N.º 1287/08 | O Senhor Vereador Dr. Raul Castro apresentou uma proposta, que 

se transcreve: 

«Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista tomaram conhecimento que Basílio Artur 

Pereira, grande Leiriense e indefectível defensor das tradições bairristas, 

nomeadamente no Bairro dos Anjos, “despediu-se” de Leiria, cidade onde viveu 95 

anos, retirando-se para casa de sua em Penalva do Castelo. 

Considerando a sua enorme actividade bairrista, propomos que a Câmara Municipal de 

Leiria aprove um voto de reconhecimento público pela sua enorme dedicação à causa 

Leiriense.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
manifestar um voto de reconhecimento público ao Senhor Basílio Artur Pereira. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro referiu que a Comunicação Social Regional 

divulgou uma notícia dando conta do facto de haver estabelecimentos comerciais da 

área da restauração, situados na Praça Rodrigues Lobo, que não tinham liquidado as 

respectivas licenças camarárias pelas esplanadas, criando assim situações de 

discriminação perante muitos outros que têm a sua situação regularizada. 

Neste contexto, solicitou informação sobre este assunto, nomeadamente se 

todos os estabelecimentos situados no Centro Histórico estão com as licenças em dia e, 

em caso negativo, quais as razões para tal situação, a fim de se arranjar uma solução 

para evitar discriminações. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse ter conhecimento da 

situação referida, explicando que, durante vários anos, se dizia aos proprietários dos 

estabelecimentos da Praça Rodrigues Lobo para não encerrarem aos fins-de-semana, 

para instalarem esplanadas, o que levou a um incremento de actividades nesta zona. 

Mais referiu que a pretensão era manter este dinamismo no Centro Histórico, 

pelo que, em seu entender, estava na altura de elaborar um regulamento para criar 

regras para o funcionamento das esplanadas, incluindo a questão do tarifário. 
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Relativamente à questão dos preços, o Senhor Vereador Eng.º Fernando 
Carvalho disse ser apologista da existência de preços simbólicos para a zona histórica, 

sendo, contudo, evidente que não era isso que estava a ser praticado. Em suma, 

referiu, «tentar-se-iam harmonizar todos os procedimentos em sede de regulamento 

para toda a zona histórica». 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães aludiu então a um projecto que a 

UAC – Unidades de Acompanhamento e Coordenação encomendou a uma empresa de 

consultoria para uniformizar as esplanadas no Centro Histórico e no Centro Urbano, que 

envolveria também o mobiliário urbano, nomeadamente esplanadas e que contempla 

uma proposta de regulamento do espaço público. 

 

III – Invocando o silêncio absoluto sobre a situação do aterro, o Senhor Vereador Dr. 
Raul Castro solicitou que fosse dada informação sobre as diligências efectuadas para a 

clarificação do acordo parassocial, indagando ainda se, para a maioria PSD/CDS, 

estavam perante um facto consumado. E em caso afirmativo, perguntou que diligências 

haviam a fazer para se determinarem contrapartidas para as freguesias directamente 

afectadas pela manutenção do aterro no mesmo local? 

A Senhora Presidente disse ser sempre possível recuperar as contrapartidas 

desde que houvesse vontade por parte das freguesias. Mais explicitou que a Valorlis 

estava receptiva mas as freguesias teriam de tomar a iniciativa e fazerem as propostas 

directamente à Valorlis. 

 

IV – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro alertou para o aumento dos coeficientes na 

zona de Leiria 2, advertindo que não fora o acordado na reunião em que se tomou 

conhecimento. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que anteriormente havia 

uma «manta de retalhos» enorme em cada freguesia, apresentando coeficientes de 

localização muito díspares. 

Disse que após a proposta da Câmara para uniformização dos coeficientes, 

promoveu 2 reuniões com os peritos das duas zonas, com o coordenador distrital e o 

representante da autarquia, no sentido de se analisarem os principais factores que 

influenciam o zonamento, com o objectivo de redução do número de zonas e da criação 

de zonas homogéneas em todo o concelho, tal como fora proposto e aprovado em 

reunião de Câmara. O resultado deste trabalho foi ajustamentos com a 

homogeneização das zonas e em casos pontuais a variação em função dos valores do 

mercado. No entanto e como o Sr. Arq. Paulo Ramos faz parte da comissão de peritos 

na qualidade de interlocutor municipal, poderá dar mais esclarecimentos sobre o que foi 

tratado. 
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O Senhor Arquitecto Paulo Ramos explicou que houve uma uniformização de 

valores, existindo secções muito extensas que foram eliminadas, tendo sido estas que 

surgiram com os maiores ajustamentos de valores. A maior parte, esclareceu, eram 

secções com valores muito baixos as quais, com a uniformização de valores, subiram 

em relação aos núcleos centrais, entretanto limitados. 

Mais explicou que onde se baixou e, consequentemente, onde apareceram 

grandes diferenças, foi na zona da cidade, tendo surgido os coeficientes de valores 

mais elevados mas, disse ainda, só se conseguia ter uma melhor percepção destas 

diferenças olhando para o mapa delineado.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira mencionou constar que têm sido 

levantados obstáculos à aprovação das candidaturas de financiamento dos Centros 

Educativos, concretamente da Touria e Gândara dos Olivais. Assim, pediu 

esclarecimentos sobre o ponto da situação real das respectivas candidaturas. 

A Senhora Presidente replicou dizendo que era mesmo uma realidade, 

explicando, de seguida, que havia 3 candidaturas apresentadas para Touria, Arrabal e 

Gândara dos Olivais, que estavam previstas na carta educativa como primeira 

prioridade. Porém, informou, o Director do GEPE entendeu que, depois de terem sido 

apresentadas, as mesmas não respondiam às exigências fixadas. Nesta sequência, 

fizeram-se algumas adaptações aos projectos de acordo com a DREC. Por fim, 

apresentaram-se os referidos projecto à DREC que os validou, dando o seu parecer 

favorável. Seguidamente, foram apresentados ao GEPE que disse que os projectos não 

estavam de acordo com a rede escolar. Na sua opinião isto era absurdo porque 

estavam patentes na carta educativa. Parecia, segundo disse, haver agora alguma 

abertura, principalmente em relação à candidatura da Touria.  

A Senhora Presidente comentou ainda que, numa vinda do Senhor Primeiro-

Ministro a Abrantes, o Município de Leiria foi contactado para ir assinar os protocolos 

destas 3 candidaturas. Ora, tendo assinado os protocolos com o Governo, na presença 

do Senhor Primeiro-Ministro, ela, Presidente, ficara completamente descansada. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins, face às reacções do Sport Clube Leiria-

Marrazes no que respeita à exigência de pagamento de uma taxa de utilização do 

estádio na realização de jogos e futebol do clube – que é estritamente amador – 

relativamente aos menores montantes que são exigidos a um clube profissional, como é 
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o caso de Leiria SAD, solicitou que fossem prestados os esclarecimentos que 

ocasionaram esta injustiça, realçando que fora uma polémica escusada. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves justificou que fora uma polémica 

completamente escusada, já que o assunto fora tratado antecipadamente com o Sport 

Clube Leiria Marrazes.  

Mais explicou que, no final da época passada e já a preparar esta época, o Sport 

Clube Leiria Marrazes foi contactado pela Leirisport, EM para saber se havia interesse 

em fazer um protocolo para jogar no estádio, tendo o clube manifestado falta de 

interesse, ao que a Leirisport contrapôs mediante a celebração de protocolo com a 

União de Leiria. 

Neste protocolo estava previsto haver cedência do relvado para outros jogos, 

que não fossem com a União de Leiria, desde que houvesse condições e, relativamente 

a este jogo, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves esclareceu que as 

condições para o jogo foram dadas a conhecer ao Sport Clube Leiria Marrazes 

antecipadamente, as quais, de resto, foram aceites. 

Quanto ao União de Leiria, esclareceu, este tem um contrato e as condições são 

completamente diferentes, não se podendo comparar uma situação com a outra. Uma 

delas é uma situação pontual e a outra é um contrato para uma época inteira. Agora, 

em relação a situações pontuais, existe um regulamento do estádio, aprovado por 

unanimidade em reunião de Câmara, do qual constam estas condições. Portanto, as 

condições para o Sport Clube Leiria Marrazes são exactamente as mesmas que 

vigoram para um clube da Divisão Distrital que venha jogar no estádio. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira  
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira comentou que, decorrido todo este tempo, 

continuavam sem saber qual a situação das negociações tendentes a solucionar o 

denominado processo «Vale da Cabrita», pelo que solicitou esclarecimentos sobre o 

referido processo, ao que o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse não ter 

indicação de que tivesse havido qualquer evolução. 

 

Intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Leirisport, EM, Dr. 
José Benzinho 
 
O Senhor Dr. José Benzinho, Presidente do Conselho de Administração da Leirisport 

referiu que na senda do desempenho evidenciado no ano anterior, a LEIRISPORT 

apresentava no final do 1.º semestre de 2008 um EBITDA (cash flow operacional) 

positivo de €241.153,64, superando a previsão de -€35.762,15.  
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Refira-se que o EBITDA seria €474.964,10, caso não tivesse sido alterada a 

forma de contabilizar as Indemnizações para Cobertura do Prejuízo de Exploração 

Anual (€233.810,46). 

Os Resultados Operacionais foram melhores (-€476.065,56 contra -€607.877,13 

em 2007), enquanto os Resultados Líquidos (-€885.163,92) foram equivalentes aos de 

igual período de 2007 (€-864.989,54). 

As Indemnizações Compensatórias recebidas do Município desceram 

relativamente a igual período de 2007 (de €1.682.416,39 para €1.253.907,08). 

Pese embora o agravamento do ambiente macroeconómico, reforça-se, deste 

modo, a convicção que a empresa continua a trilhar um caminho de superior 

desempenho económico-financeiro, cumprindo a sua missão e as orientações 

estratégicas emanadas do Município de Leiria. 

2. Em termos de actividades operacionais, o semestre decorreu com a 

normalidade prevista em sede de Plano de Actividades e Orçamento para 2008, 

podendo-se destacar o aumento de actividade nas piscinas e na pista de atletismo do 

estádio, a utilização do Centro Nacional de Lançamentos para a realização de estágios 

de atletas nacionais e estrangeiros, o aumento da actividade comercial centrada no 

crescimento, registado tanto no número de eventos empresariais realizados e no 

número de pessoas envolvidas, como no aumento do volume de negócios, a eliminação 

da lista de espera no programa Viver Activo, a reabertura do Parque de Campismo com 

novos serviços e uma dinâmica reforçada, a realização de dois concertos musicais no 

estádio e o envolvimento em acções de responsabilidade social empresarial.  

3. Alguns dados permitem compreender a vertente propriamente operacional das 

actividades da empresa neste semestre: 

— O Programa Viver Activo atingiu os 1.130 participantes; 

— No que respeita ao Atletismo, foram registadas 17.740 entradas de atletas no 

Estádio e 3.379 entradas no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria;  

— As três Piscinas registaram 178.551 entradas e os Pavilhões 93.550; 

— O Parque de Campismo da Praia do Pedrógão acolheu 12.383 dormidas 

— O Programa Get FITT teve 283 participantes; 

— Realizaram-se 124 eventos empresariais. 

— Refira-se ainda a preparação do Programa Férias 100 limites, que decorreu no 

segundo semestre, parcialmente financiado por privados e a celebração de um 

novo contrato com a UDL, SAD para a época 2008/09. 

4. Naturalmente, o facto desportivo mais marcante está associado à realização 

em Leiria, pela segunda vez, da Taça da Europa de Atletismo, evento que proporcionou 

à equipa portuguesa a subida à primeira Liga europeia. 

5. No prosseguimento da adequada gestão e na promoção de actividades 

geradoras de resultados, o Conselho de Administração submeteu à aprovação do 
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accionista as propostas de reestruturação do financiamento bancário, visando a sua 

consolidação em operação de médio e longo prazo, e de transformação da empresa 

numa sociedade anónima de capitais exclusivamente municipais, com o objectivo de os 

adequar ao novo regime jurídico do sector empresarial local. Por outro lado, dando 

cumprimento ao previsto neste regime jurídico, bem como nos Princípios de Bom 

Governo das Empresas do Sector Empresarial do Estado e Local e, ainda, no Estatuto 

do Gestor Público, foi celebrado um contrato de gestão entre o Município de Leiria e os 

gestores executivos da LEIRISPORT.  

6. Por fim, visando reforçar os alicerces que sustentam a sustentabilidade da 

empresa, o Conselho de Administração aprovou e está a levar à prática os modelos de 

avaliação de desempenho dos colaboradores e de compras. 

7. A construção do futuro continuará a assentar na melhoria das condições de 

funcionamento da empresa, em princípios de rigor e eficiência e num elevado nível de 

transparência e reporte de informação. Neste sentido, o Conselho de Administração não 

deixará de focar a sua acção naquilo que é o cerne da sua função, a gestão (com 

preocupações públicas) e nos «novos» desafios que, desde já, se começaram a 

colocar, nomeadamente a gestão de novos equipamentos desportivos municipais e a 

realização da Super Liga do «Campeonato da Europa de Equipas SPAR» de atletismo, 

que se realizará em Leiria nos dias 20 e 21 de Junho de 2009. 

 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1288/08 | Presente a acta n.º 20, referente à reunião de 30 de Setembro, cuja 

leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 384/04 – ECORODA, Investimentos e 
Gestão, SA 
DLB N.º 1289/08 | De ECORODA, INVESTIMENTOS E GESTÃO SA, com sede social 

na Estrada dos Parceiros, n.º 267, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um edifício destinado a 

comércio de automóveis e construção de muros, em Quinta do Pisão, freguesia de 
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Parceiros, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/30, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de alteração 

de edifício destinado a stand de vendas e muros. 

A proposta compreende alterações de fachada e interior, não sendo alterada a 

implantação do edifício. 

Analisado o processo verifica-se que não é dado cumprimento ao disposto no 

artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, uma vez que é excedido o 

índice de construção da parcela face à proposta de acréscimo do piso visitável. 

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 60/07, de 4 

de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/30, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para, no 

prazo de 30 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da 

pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 464/04 – DALIDETE, Construções, Lda. 
DLB N.º 1290/08 | De DALIDETE, CONSTRUÇÕES, LDA., com sede social na Rua 

Coronel José Pereira Pascoal, n.º 37, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação 

colectiva (alterações interiores e fachada, não alterando a área de implantação), em 

Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

Analisado o processo, verifica-se que foi emitido o alvará de obras de 

construção n.º 863/07 em 2007/11/07, encontrando-se válido até 2009/11/07. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/30, constante do 

respectivo processo (folha 433), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com as condições inicialmente impostas, transmitidas através do oficio n.º 

6393, de 2005/06/15; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses projectos de especialidade face às alterações 

propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 934/06 – Aquilino Carreira Imobiliários, 
Lda. 
DLB N.º 1291/08 | De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede social na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 4, r/c dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício destinado a health-club e muros de vedação 

com demolição do existente, em Barro Ruivo, freguesia de Leiria, numa zona definida 

no Plano Director Municipal como Área Terciário sujeita a Plano de Pormenor. 

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um pedido de informação 

prévia (INF n.º 99/03) para um armazém. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/06, constante do 

respectivo processo (folhas 321 e 352), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela EDP – Distribuição 

de Energia, SA e EP - Estradas de Portugal, SA; 

2.º prever o cumprimento do disposto na Autorização emitida pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (o qual já é do conhecimento do 

requerente) e do disposto no parecer emitido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica; 

3.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde 

e Governo Civil; 

4.º ceder ao domínio público, uma faixa de terreno no lado Poente para alargamento do 

arruamento e passeio, bem como no lado Sul, o espaço entre os muros e a futura 

rotunda conforme indicado no projecto apresentado; 

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

5.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

5.2. planta de implantação (V4, de 2007/12/12) rectificada relativamente à delimitação 

da parcela no lado Sul; 

5.3. alçados com indicação da localização das entradas e saídas de ar permanentes 

referentes às condutas de ventilação dos caminhos de evacuação; 



1458 (13) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

5.4. projectos solicitados pela EP – Estradas de Portugal, SA (ofício n.º 2465, de 

2008/07/23); 

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

emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros; 

5.6. projectos de especialidades, incluindo: 

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

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

construção de um colector para a drenagem das referidas águas pluviais 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; 

5.6.2. projecto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, devendo ainda 

prever o controlo de fumo nas escadas enclausuradas, câmaras corta fogo, e dos pisos 

das caves (artigos 16.º a 30.º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril); 

6.º previamente ao licenciamento, deverá apresentar:  

6.1. documento comprovativo emitido pela EP – Estradas de Portugal, SA, quanto à 

possibilidade de dar início aos trabalhos;  

6.2. documento comprovativo emitido pela EDP - Distribuição de Energia, SA, quanto à 

possibilidade de dar início aos trabalhos face ao parecer emitido (ofício n.º 

20/07/LCMC, de 2007/03/16); 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €20.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

8.º prever o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 123/97, de 

22 de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

9.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, e 

Directiva CNQ n.º 23/93, de 24 de Maio (Directiva do Conselho Nacional da Qualidade, 

editada pelo Instituto Português da Qualidade), referente à instalação e funcionamento 

da piscina; 

10.º durante a execução da obra, deverá acautelar-se a eventual interferência com as 

infra-estruturas existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as entidades 

respectivas, e a cargo da requerente; 

11.º eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas existentes que venham a ser 

exigidas pelas respectivas entidades, são da responsabilidade da requerente; 
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12.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

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

incêndios junto à via; 

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

13.1. verificar-se a execução de todos os trabalhos de acordo com o parecer da EP – 

Estradas de Portugal, SA; 

13.2. verificar-se a execução da pavimentação da zona de passeios, estacionamentos, 

arruamentos e acessos, 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; 

13.3. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público; 

14.º o acesso ao empreendimento deverá sujeitar-se aos condicionalismos que vierem 

a ser definidos aquando da implementação das vias indicadas no parecer emitido pela 

EP – Estradas de Portugal, SA; 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela EP 

– Estradas de Portugal, SA (folhas 343 e 346), pelo IDRHA - Instituto de 

Desenvolvimento Rural e Hidráulica (folhas 287, 288 e 113), pelo Governo Civil (folhas 

174 e 175), pelo Instituto do Desporto de Portugal, IP (folha 172), pela Autoridade de 

Saúde (folha 171), pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folha 111) e 

pela  EDP - Distribuição de Energia, SA (folha 99). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 10/07 – Construções Lourenço 
Gonçalves, Lda. 
DLB N.º 1292/08 | De CONSTRUÇÕES LOURENÇO GONÇALVES, LDA., com sede na 

Rua de S. Guilherme, n.º 1, Pedrome, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de um bloco misto (habitação e comércio), 

no Lote 11, Quinta dos Capuchos, freguesia de Leiria, inserido no processo de 

loteamento n.º 8/77 e em zona de servidão do Convento de Santo António dos 

Capuchos. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/25, constante do 

respectivo processo (folha 580), tendo em conta o parecer favorável emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro (Instituto de Gestão do Património, IP), 

encontrando-se de acordo com o disposto no alvará de loteamento, e face ao disposto 
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no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura 

da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

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

vez que o procedimento aplicável é Licença e não Autorização; 

1.2. termos de responsabilidade dos autores dos projectos (arquitectura e 

especialidades) rectificados relativamente ao procedimento administrativo (licença 

em vez de autorização); 

1.3. planta de implantação rectificada de modo a indicar as escadas exteriores (lado 

Nordeste) previstas no alvará de loteamento; 

1.4. elementos gráficos rectificativos (plantas e alçados), por forma a indicar a 

localização do sistema de ventilação das escadas e caminhos de evacuação 

(entradas e saídas de ar permanentes), face ao disposto no artigo 35.º do 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, e artigos 16.º a 18.º e artigos 25.º a 32.º 

do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €8.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

3.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 

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

junto à via; 

4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

5.º os espaços destinados as arrecadações das lojas não poderão ter outro fim, face ao 

previsto no alvará de loteamento; 

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

propriedades confinantes; 

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

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

danificadas durante a obra; 

7.2. garantir a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e do arruamento no 

lado Poente, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 
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Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela 

Direcção Regional de Cultura do Centro / IGESPAR, IP (folhas 577 a 579). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 32/07 – CORPO MÓVEL, Ginásio, Lda. 
DLB N.º 1293/08 | De CORPO MÓVEL, GINÁSIO, LDA., com sede social na Rua 

Francisco Pereira da Silva, n.º 54-A, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Leiria, 

referente aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do interessado 

quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto 

de arquitectura para legalização de alteração de um espaço comercial para academia 

de fitness (fracção «A»), localizada num edifício situado no local acima referido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/26, constante do 

respectivo processo (folha 89), deliberou por unanimidade indeferir o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, 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 que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, dado que: 

1.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 

de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

2.º não apresenta cópia da acta de condomínio com deliberação a aprovar as obras nas 

partes comuns do prédio, nomeadamente no que se refere à fachada, face ao projecto 

inicialmente aprovado (Processo n.º 2370/89); 

3.º não apresenta projecto de sobreposições relativo aos alçados. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 83) e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

82).  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 209/07 – João Francisco Pedrosa e 
Outros 
DLB N.º 1294/08 | De JOÃO FRANCISCO PEDROSA, residente na Rua do Loural, n.º 

7, freguesia de Bajouca, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício misto (habitação, comércio e serviços), com demolição das construções 

existentes que se encontram em estado de ruína, na Rua Gomes Freire, n.ºs 1, 3 e 3A, 

Rua de Alcobaça, n.º 1 e Rua Comandante João Belo, n.ºs 44 e 46, freguesia de Leiria, 

numa parcela que se encontra inserida no Centro Histórico. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/02, constante do 

respectivo processo (folhas 88 e 89), tendo em conta o parecer da Divisão de Habitação 

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



1462 (17) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

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

deliberou por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho, eleito pelo Partido Social Democrático, aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, 

devendo fazer referência do cumprimento do Regulamento do Plano Director 

Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, e Decreto-Lei n.º 163/06, de 

8 de Abril; 

1.2. elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir-se o cumprimento do 

disposto no regulamento de segurança contra incêndios, Decreto-Lei n.º 66/95, de 

8 de Agosto, relativamente: 

1.2.1. à definição das passadeiras demarcadas no pavimento (artigo 12.º); 

1.2.2. independências das escadas com saída directa para comunicações 

horizontais de uso comum, não devendo as escadas abaixo do piso 0 constituir o 

prolongamento directo das escadas que servem outros pisos (n.º 2 e alínea b) do n.º 3 

do artigo 14.º); 

1.2.3. à dimensão da antecâmara de modo a cumprir com o disposto na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 15.º; 

1.2.4. controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas (artigo 16.º); 

1.2.5. controlo de poluição e fumo nas câmaras corta-fogo (artigos 17.º e 18.º); 

1.2.6. acesso ao ascensor através de câmara corta-fogo (artigo 23.º); 

1.2.7. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º, 30.º e 

32.º), devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar permanentes nas 

plantas e alçados; 

1.2.8. detecção de monóxido de carbono (artigos 27.º e 28.º ); 

1.2.9. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º); 

1.2.10. câmara retentora (artigo 47.º); 

1.3. elementos gráficos rectificativos de modo a prever uma sala de condomínio, nos 

termos do disposto no artigo 78.º do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas; 

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

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

mobilidade condicionada nas partes comuns do edifício; 

1.5. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil;  

1.6. projectos de especialidades; 
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2.º no acto de levantamento do alvará de licença de construção deverá apresentar-se 

garantia ou depósito bancário no valor de €10.000,00 a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

alvará de licença de obras); 

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

no alvará de licença de obras); 

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

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

partes comuns do edifício; 

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

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

incêndios junto à via; 

7.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

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

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

aplicável; 

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

9.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos, devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 78) e pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana (folhas 49, 73 e 74). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho apresentou uma justificação de 

voto que se transcreve: 

«Abstenho-me, uma vez que penso que deveria aproveitar-se esta oportunidade de 

intervenção para se efectuarem pequenos (embora importantes) ajustamentos aos 

alinhamentos viários existentes, os quais, na minha opinião, não iriam pôr em causa a 

morfologia do Centro histórico nem as premissas para a intervenção no mesmo.» 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1173/07 – Luís Guerra da Bernarda e 
Outra 
DLB N.º 1295/08 | De LUIS GUERRA DA BERNARDA E OUTRA, residente na 

Travessa Ribeiro Frade, n.º 82, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de anexos (garagem e telheiro) de apoio à moradia e 

muros de vedação, numa zona definida no Plano Director Municipal como Espaço 

Urbano Habitacional, Reserva Ecológica Nacional e em Área de protecção das 

Nascentes Minero – Medicinais. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/02, com o seguinte teor: 

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

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

que a construção dos anexos (garagem e telheiro) e muros encontram-se em espaço 

definido no Plano Director Municipal como Reserva Ecológica Nacional e Zona Verde, 

contrariando assim o disposto no artigo 10.º do PDM. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/02, e face ao 

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

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

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

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

de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou dar conhecimento aos requerentes dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 77), pelo EP - Estradas de Portugal, 

SA (folha 53) e pela Direcção Geral de Geologia e Energia (folha 40). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1324/07 – José Manuel Varela da Costa 
DLB N.º 1296/08 | De JOSÉ MANUEL VARELA DA COSTA, residente na Urbanização 

dos Camarinhos, lote 21, Meia Légua, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de um edifício misto (habitação e centro de 

estética), na Rua Comandante João Belo, n.º 47 e 49, freguesia de Leiria, inserido no 

Plano de Pormenor do Centro Histórico e em área de protecção do Colégio Dr. Correia 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/29, constante do 

respectivo processo (folha 93), tendo em conta o parecer favorável da Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana e do Instituto de Gestão do Património, face ao 

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

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

o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Ministério da Cultura – 

IGESPAR, IP; 

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

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

elementos; 

3.1. projectos de especialidades; 

3.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios, face ao indicado no parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

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

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

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

alvará de licença de obras); 

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

no alvará de licença de obras); 

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

propriedades confinantes; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

9.1 apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

danificadas durante a obra. 
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Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Cultura – IGESPAR, IP (folhas 90 e 91), pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 83), pela Autoridade de Saúde (folha 84) e pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 82). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 70/08 – Luís Miguel Alpalhão Estrela 
Bernardes 
DLB N.º 1297/08 | De LUÍS MIGUEL ALPALHÃO ESTRELA BERNARDES, residente na 

Estrada Principal dos Parceiros, Edifício D. Dinis, porta 6, r/c «K», freguesia de 

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

edifício de habitação unifamiliar (alterações de fachada e interior, com ampliação no 

rés-do-chão) e construção de muro de vedação, na Rua das Amoreiras, n.º 9, Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/06, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo verifica-se que não é dado cumprimento ao disposto no 

artigo 47.º do Plano Director Municipal, uma vez que é excedido o índice de construção 

da parcela face à proposta de acréscimo do rés-do-chão (18,90m2).  

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/06, e face ao 

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

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

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

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

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

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 350/08 – Ana Cristina Farinha Martins 
Sá 
DLB N.º 1298/08 | De ANA CRISTINA FARINHA MARTINS SÁ, residente na Rua 

Imaculada Conceição, n.º 130, rés-do-chão direito, Telheiro, freguesia de Barreira, 

acompanhado de elementos apresentados em fase de audiência prévia do interessado 

quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto 

de arquitectura para legalização da ampliação de um edifício de habitação colectiva 
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(construção de anexo afecto à fracção «A»), situado na Rua Imaculada Conceição, n.º 

130, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os elementos 

apresentados não vêm alterar os motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento, nomeadamente os pontos n.º 1, 2 e 6 descritos no oficio n.º 8943, datado 

de 2008/08/08, e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/30, constante do respectivo processo (folha 109), 

deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, 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 60/07, de 4 

de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 518/08 – BRISANORTE, Pastelarias, Lda. 
DLB N.º 1299/08 | De BRISANORTE, PASTELARIAS, LDA., com sede social na Rua de 

Atenas, lote 46, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de um estabelecimento comercial para 

estabelecimento de bebidas, com terminal de cozedura, na Rua D. Carlos I, Rego de 

Água, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/30, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do pedido de licença de alteração e ampliação de 

estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas com terminal de cozedura. 

O pedido em questão situa-se no local supramencionado e insere-se no processo de 

loteamento n.º 82/78.  

A proposta compreende alterações de fachada, interiores e ampliação da área 

de construção aprovada inicialmente. 

Verifica-se que o estabelecimento se localiza a uma distância superior a 70 m de 

qualquer estabelecimento escolar, cumprindo assim o disposto no artigo 2.º-A do 

Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de Março, e deliberação de Câmara de 2002/11/25. 

Analisando o processo ao abrigo do 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, 

verifica-se o seguinte: 

1.º na proposta apresentada verifica-se a ampliação da área de construção e 

implantação, não estando a mesma prevista em sede de loteamento n.º 82/78; 

2.º o processo não se encontra instruído com os seguintes elementos: 

2.1. elementos gráficos relativos à localização da conduta de evacuação de fumos; 

2.2. planta com indicação da totalidade das alterações propostas; 
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2.3. alçado posterior e lateral esquerdo, com indicação da proposta de alteração e 

desenho final; 

2.4. elementos do projecto de arquitectura em suporte digital, nomeadamente as 

plantas de cartografia 1:25.000 e 1:5.000, ordenamento 1:25.000 e 1:10.000, 

servidões e Reserva Ecológica Nacional; 

2.5. declaração de compatibilidade entre os elementos apresentados em suporte digital 

(CD-ROM ou DVD), correspondentes na íntegra aos elementos apresentados em 

suporte de papel (Mod. 57); 

2.6. o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá ser 

rectificado, no que se refere à alínea d) alteração e ampliação de estabelecimento 

de bebidas com terminal de cozedura, de acordo com o disposto no Anexo I da 

Portaria n.º 232/08, de 11 de Março; 

2.7. termo de responsabilidade do coordenador do projecto de arquitectura rectificado, 

no que se refere à alínea d) alteração e ampliação de estabelecimento de bebidas 

com terminal de cozedura, de acordo com o disposto no Anexo II da Portaria n.º 

232/08, de 11 de Março. 

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

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

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/30, e face ao 

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

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade notificar a 

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

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

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

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 530/08 – Nuno Filipe de Oliveira 
Confraria 
DLB N.º 1300/08 | De NUNO FILIPE DE OLIVEIRA CONFRARIA, residente na Rua 

Principal, n.º 391, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

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

vedação com demolição do existente, na Rua Joaquim Fonseca, Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo verifica-se que: 
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1.º o titular do processo, Senhor Nuno Filipe Oliveira Confraria, não possui legitimidade 

para requerer face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial; 

2.º nas confrontações indicadas na certidão da Conservatória do Registo Predial não 

consta caminho público; 

3.º não prevê o cumprimento do disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente 

à janela e ao terraço junto ao confinante no lado Norte. 

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 que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/29, e face ao 

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

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade 

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

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou informar o requerente de que, caso venham a ser solucionados 

os pontos acima referidos, deverá ainda apresentar: 

a) peças desenhadas e escritas referentes à demolição das construções existentes; 

b) declaração do coordenador do projecto rectificado atestando a compatibilidade dos 

vários projectos apresentados, face ao disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 

4 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 535/08 – 3 DCAD, Lda. 
DLB N.º 1301/08 | De 3 DCAD, LDA., com sede social na Rua de Peniche, lote 24, Loja 

34, r/c, Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de uso de um estabelecimento comercial para serviços, 

localizado na fracção «D» do edifício situado na Urbanização Nova Leiria, Lote 24, 

freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/10/02, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do pedido de licença para alteração de estabelecimento 

comercial para serviços. A proposta compreende alterações de interiores e de fachada 

e que em nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente. 

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

de loteamento n.º 5/92. 
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Analisando o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 

de Setembro, verifica-se o seguinte: 

1.º a operação urbanística relativamente ao uso pretendido (serviços) não está prevista 

em sede de loteamento n.º 5/92; 

2.º o processo não se encontra instruído com o seguinte: 

2.1. elementos do projecto de arquitectura em suporte digital, nomeadamente as 

plantas de Cartografia 1:5.000 e 1:1.000, Ordenamento 1:25.000 e 1:10.000, 

Servidões e Reserva Ecológica Nacional;  

2.2. o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá ser 

rectificado, no que se refere à alínea f), de acordo com o disposto no Anexo I da 

Portaria n.º232/08 de 11 de Março; 

2.3. termo de responsabilidade do coordenador do projecto de arquitectura rectificado, 

no que se refere à alínea f), de acordo com o disposto no Anexo II da Portaria n.º 

232/08 de 11 de Março. 

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

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

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

4 de Setembro». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/10/02, e face ao 

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

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade 

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

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

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

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 566/08 – LITTERA, Representações e 
Comércio Geral, Lda. 
DLB N.º 1302/08 | De LITTERA, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GERAL, LDA., 

com sede social na Rua do Vale, n.º 28, Casal Novo, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação de estabelecimento comercial para 

livraria, com estabelecimento de bebidas e self-service, na fracção «B» do edifício 

localizado na Rua Afonso Lopes Vieira, Lote E1 – Quinta Porto Moniz, freguesia de 

Leiria.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/09/30, com o seguinte teor: 
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«Trata-se da análise do pedido de licença de alteração de estabelecimento 

comercial para livraria com café e self-service. O pedido em questão situa-se no local 

supramencionado e insere-se no processo de licenciamento inicial n.º 387/99 e 

loteamento n.º 30/92. 

A proposta compreende alterações de fachada, interiores e ampliação da área 

de construção aprovada inicialmente. 

Verifica-se que o estabelecimento se localiza a uma distância inferior a 70m de 

um estabelecimento escolar, contrariando assim o disposto no artigo 2.º-A do Decreto-

Lei n.º 57/02, de 11 de Março, e deliberação de Câmara de 2002/11/25. 

Analisando o processo ao abrigo do disposto no disposto no artigo 20.º do 

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

n.º 60/07, de 4 de Setembro, verifica-se o seguinte: 

1.º na proposta apresentada verifica-se a ampliação da área de construção e área 

coberta, não estando a mesma prevista em sede de loteamento n.º 30/92; 

2.º o processo não se encontra instruído com os seguintes elementos: 

2.1. elementos gráficos rectificativos relativamente à localização da rampa de acesso à 

fracção, devendo esta desenvolver-se unicamente no interior da fracção; 

2.2. elementos do projecto de arquitectura em suporte digital, nomeadamente as 

plantas de cartografia 1:25.000, 1:5.000 e 1:1.000, ordenamento 1:25.000 e 

1:10.000, servidões e Reserva Ecológica Nacional; 

2.3. requerimento rectificado, devendo indicar-se a operação urbanística pretendida 

(alteração de estabelecimento comercial para estabelecimento de restauração e 

de bebidas não alcoólicas); 

2.4. declaração sob compromisso de honra onde é expressamente manifestada a 

vontade de instalar um estabelecimento de bebidas não alcoólicas, mais 

declarando que tomou conhecimento que no caso de proceder à venda de bebidas 

alcoólicas está sujeito à caducidade do alvará; 

2.5. o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá ser 

rectificado, no que se refere à alínea f) (licenciamento), de acordo com o disposto 

no Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março; 

2.6. termo de responsabilidade do coordenador do projecto de arquitectura rectificado, 

no que se refere à alínea f) (licenciamento), de acordo com o disposto no Anexo II 

da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março. 

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

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

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 

de Setembro». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/09/30, e face ao 
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disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade 

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

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

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

 

1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Setembro 
DLB N.º 1303/08 | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Setembro de 2008. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Setembro de 2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 80 
Processos Fiscalizados 340 
Mandados de Notificação 5 
Embargos 8 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 38 
Obras em desacordo com a licença 7 
Outras transgressões 16 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 7 
Processos de contra-ordenação 5 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.3. Análise do processo de pedido de informação de obras de urbanização n.º 
32/07 – Joaquim Sousa Mota 
DLB N.º 1304/08 | De JOAQUIM DE SOUSA MOTA, residente na Rua Vale Salgueiro 

n.º 409, em Agodim, freguesia de Colmeias, referente ao pedido de informação prévia 

de Obras de Urbanização num terreno inserido em espaço urbano, de acordo com a 

planta de Ordenamento do Plano Director Municipal, situado no lugar de Agodim, 

freguesia de Colmeias. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2008/07/31, verifica-se o seguinte:  

«Trata-se de um pedido de informação prévia referente a obras de urbanização, 

num terreno inserido em espaço urbano, de acordo com o Plano Director Municipal. 
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As entidades pronunciaram-se sobre os condicionalismos para a elaboração dos 

projectos das infra-estruturas a executar, devendo estes ser elaborados de acordo com 

os respectivos pareceres. 

No entanto, a solução da bolsa de retorno não é a mais adequada, atendendo a 

que o arruamento não apresenta dimensões adequadas para permitir a execução de 

manobras, conforme refere a informação do Departamento de Obras Municipais, sendo 

a sua localização pouco conveniente, dado que deveria localizar-se no fim do 

arruamento. 

Em conclusão parece-nos que não é aceitável a execução das obras de 

urbanização pretendidas.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2008/07/31 e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por unanimidade manifestar a intenção de não viabilizar a solução 

apresentada, pelos motivos referidos na informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 2008/07/31, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente, 

devendo-se notificar o mesmo nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Mais deliberou dar conhecimento dos pareceres emitidos pelas várias 

entidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
Processo n.º T – 24/2006. Construção da Estrada Atlântica – Coimbrão. Aprovação 
de minuta de contrato 
DLB N.º 1305/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto - Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre 

o Município de Leiria e a Firma CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, LDA. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2008/08/05, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €1.550.000,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto três 
 Departamento Administrat ivo e Financeiro  

 
3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais 
durante o mês de Setembro de 2008 
DLB N.º 1306/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos PEF’ s  

45 
 

-25% 
 

€2.026,98 
 

-49,75% 
Mercados 40 -18,38% €1.880,17 -28,50% 
Ocupação de via pública 5 25% €146,81 16,38% 

Tramitação de PEF’ s 51 -22,73% - -  
Citação de executados 44 -26,67% -  - 

PEF’ s  activos 566 0,18% €19.424,95 -3,38% 
SMAS 312 0% €7.235,03 0% 
Mercados 186 0,54% €7.978,77 -3,63% 
Ocupação da via pública 40 2,56% €820,72 4,47% 
Publicidade 18 0% €2.112,91 0 % 
Limpeza de terrenos 6 -14,28% €863,38 - 32,46% 
Metrologia 1 0% €14,56 0 % 
Diversos 3 0% €399,58 0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

44 
 

2,32% 
 

€3.257,93 
 

 21,84% 

Mercados 39 -2,5% €2.648,80  3,89% 

Ocupação da via pública 4 33,33% €167,60 34,83% 

Limpeza de terrenos 1 - €441,53 - 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1307/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 30 de Setembro a 13 de Outubro de 2008 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8575, 8819, 8820, 8885, às Ordens de Pagamento 

de Tesouraria n.ºs: 561 a 566, 569 a 608, 610 a 613, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 191, 720, 747, 1439, 3717, 3719, 3738, 3739, 3741, 3742, 3745 a 3747, 

3772, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 3787, 3790, 3798, 3812, 4041, 5459, 5460, 5462 a 

5464, 5466, 5467, 5469, 5470, 5471, 5473, 5483, 5487, 5489, 5528 a 5531, 5533 a 

5539, 5542, 5543, 5546 a 5552, 5574 a 5576, 5606, 5608, 5610 a 5614, 5616, 5617, 

5619, 5620, 5622 a 5628, 5630, 5671 a 5675, 5677 a 5679, 5682, 5683, 5685, 5686, 



1475 (30) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

5762, 5765, 5767, 5769, 5806, 5809, 5811, 5812, 5815, 5817, 5819, 5820, 5822, 5826, 

5833, 5834, 5842, 5845, 5846, 5848, 5852, 5856, 5864, 5865, 5867 a 5878, 5880, 5883 

a 5885, 5887, 5889, 5891, 5892, 5897 a 5901, 5904, 5905, 5907, 5943, 5957, 5968 a 

5970, 5983, 5987, 5989, 6026, 6036 a 6040, 6050, 6071 a 6074, 6076, 6141, 6143, 

6145, 6147 a 6154, 6160, 6177, 6178, 6180, 6181, 6193, 6210, 6211, 6365, 6366, 6712, 

6717, 6725, 6733 a 6735, 7118, 7513, 7610, 7857, 8130, 8131, 8133, 8135 a 8141, 

8347, 8380, 8386, 8393 a 8395, 8397, 8464, 8473, 8474, 8486, 8487, 8489, 8525, 8526, 

8529, 8530, 8586, 8589, 8595, 8596, 8608, 8609, 8611 a 8640, 8643, 8645 a 8656, 

8658 a 8668, 8670 a 8675, 8677 a 8679, 8681 a 8686, 8688, 8691, 8698, 8699, 

8701,8702, 8704, 8706, 8708, 8716 a 8727, 8734, 8735, 8737 a 8741, 8743 a 8767, 

8769 a 8800, 8803 a 8806, 8808, 8810 a 8812, 8815, 8817, 8818, 8821 a 8823, 8825, 

8828 a 8840, 8842, 8844 a 8853, 8855, 8856, 8859, 8860, 8884 no valor total de 

€4.292.443,81. 

 

3.2.2. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1308/08 | Presente a XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 1.ª Alteração ao 

Orçamento da Receita, 15.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e na 12.ª Alteração ao 

Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

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

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

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente, de 6 

de Outubro, que autoriza a XVI Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €100.000,00, e a XV 

alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €100.000,00 cada, e na I 

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

no montante de €5.721.600,00 cada tal como proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1309/08 | Presente a XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 16.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Actividades e na 14.ª 

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

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

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

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

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

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XVII Modificação às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de 

€525.118,88 e diminuições/anulações no montante de €458.651,02, e a XVII alteração 

ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €610.918,88 cada, tal como proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1310/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 13 de Outubro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €9.926.686,62 sendo de 

Operações Orçamentais €9.412.058,44 e de Operações de Tesouraria €514.628,18, 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 Departamento de Desenvolvimento Económico,  Espaços Verdes e  

Ambiente  

 
4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
4.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 1311/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

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

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

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

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

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

e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

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

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

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent.01/27668 Ferrol, Máquinas e 
Ferramentas, Lda 

Dois anúncios luminosos 
monofaces na fachada do 
edifício 

Rua D. Glória Barata 
Rodrigues - Qta. de Sto. 
António, Lt. 4, r/chão, 
freguesia de Marrazes 
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Ent. 06/29439 Gan Portugal Vida – 
Companhia de Seguros, 
SA 

Dois anúncios iluminados Av. Heróis de Angola, 
n.º 95, 1.º andar, 
freguesia de Leiria 

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

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

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

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

licenciados.  

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

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

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

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

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

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

31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 
DLB N.º 1312/08 | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

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

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

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

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

seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea a), e n.ºs 3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a 

remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos 

constantes das deliberações anteriores: 

Registo Entidade 
responsável 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade

Localização da 
Publicidade 

Observ. 

Ent. 
07/8700 

Electro-
Vale 
Gracioso, 
Com. e 
Reparação 
de 
Electrodom
ésticos, 
Lda 

2008/08/
20 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s n.º 
9361, de 
2008/07/
07 

Diversa 
Publicidade 

Junto E. N. 1 
(IC2), Vale 
Gracioso, 
freguesia de 
Azóia 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
14203 de 
2008/09/01 

Ent. 
05/4531 

Agospan – 
Padaria e 
Pastelaria, 
Lda 

2008/07/
22 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9578 
de 
2008/07/
07 

Diversa 
Publicidade 

R. Vale Grande, 
n.º 31, Planalto 
- Marrazes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
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pelo ofício 
n.º 13745 de 
2008/08/22 

Ent. 
07/2852 

Araújo & 
Silva, Lda 

2008/06/
11 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9523 
de 
2008/05/
12 

Sequência 
de letras 

E N 109, Km 
164+900 lugar 
de Ponte da 
Pedra – 
Regueira de 
Pontes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
10960 de 
2008/06/24 

Ent. 
06/1596 

Leiritorno, 
Lda 
  

2008/04/
01 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9354 
de 
2008/02/
19 

Painel 
publicitário 

EN 109 ao KM 
164 300 do lado 
esquerdo, 
Ponte da Pedra 
- freguesia de 
Regueira de 
Pontes 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
14313 de 
2008/09/02 

Ent. 
08/9740 

Vertbaudet 
Portugal – 
Vendas 
por 
Catálogo, 
SA 

2008/08/
20 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9577 
de 
2008/07/
07 

Um anúncio 
luminoso 
monoface 
afixado na 
fachada 

EN 1, (IC2) - 
Alto do Vieiro, 
freguesia de 
Parceiros 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
13992 de 
2008/08/27 

Ent. 
08/9741
 
  

Redcats 
Portugal – 
Vendas 
por 
Catálogo à 
Distância, 
SA (La 
Redoute) 

2008/08/
20 

Participaç
ão dos 
Fiscais 
Municipai
s nº 9579 
de 
2008/07/
08 

Diversa 
Publicidade 

EN 1, (IC2), 
1633 - Alto do 
Vieiro, freguesia 
de Parceiros 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
13990 de 
2008/08/27 

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

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da 

intenção de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio 

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

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

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 20.º do 

mesmo Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por inutilidade superveniente da 
decisão de remoção  



1479 (34) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

DLB N.º 1313/08 | A Câmara Municipal manifestou a intenção de ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem licenciamento no âmbito de vários processos. No entanto, veio 

a verificar-se, através de visita aos locais pela Fiscalização Municipal, que a publicidade 

fora entretanto retirada pelos seus proprietários. 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração da sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, ao abrigo do disposto no artigo 112.º, n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo, e a consequente declaração de extinção dos processos 

abaixo indicados: 

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

extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de remoção 

se tornou inútil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.4. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 1314/08 | No seguimento do pedido de vários licenciamentos foram estes 

deferidos e emitidas as guias de recebimento das taxas devidas, as quais não foram 

pagas pelos motivos a seguir indicados, pelo que se propôs a anulação das citadas 

guias: 

Entidade N.º da 
Guia 

Valor: 
€ 

Objecto do 
Pedido: 

Motivo da Anulação 

Global Quest, 
Unipessoal Lda 

33167/
07 

12,04 Emissão de Mapa 
de Horário de 

Funcionamento 

O estabelecimento encontra-se 
encerrado, conforme informação da 
Fiscalização de 2008/09/30. 

Plásticos de 
Santo António, 
Lda 

8858/0
8 

475,72 Pedido de 
Licenciamento de 

Publicidade 

A publicidade foi retirada conforme 
informação da Fiscalização de 
2008/09/15. 

Registo Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ. 

Ent. 04/22670 Attitude Cabeleireiros, 
Lda 

2008/02/07 A publicidade foi retirada, 
conforme informação da 

Fiscalização de 26/05/2008. 

Ent. 06/24113 Elsa Margarida da 
Costa Marcelo 

2008/02/07 A publicidade foi retirada, 
conforme informação da 

Fiscalização de 22/09/2008. 
Ent. 06/23066 Artrústico, Lda 2008/04/29 A publicidade foi retirada, 

conforme informação da 
Fiscalização de 08/07/2008. 

Ent. 08/3320 Sérgio Paulo Miranda 
Pimenta 

2008/04/14 A publicidade foi retirada, 
conforme informação da 

Fiscalização de 11/09/2008. 
Ent. 07/15033 Sérgio Paulo Miranda 

Pimenta 
2008/04/29 A publicidade foi retirada, 

conforme informação da 
Fiscalização de 11/09/2008. 

Ent. 07/16486 Leiripágina, Lda 2008/05/27 A publicidade foi retirada, 
conforme informação da 

Fiscalização de 05/09/2008. 
Ent. 08/4905 Francisco Silva Ginja 2008/09/02 A publicidade foi retirada, 

conforme informação da 
Fiscalização de 29/09/2008 
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Macolis – 
Materiais de 
Construção e 
Climatização, S. 
A  

14181/
08 

3 
489,31 

Pedido de 
Licenciamento de 

Publicidade 

Por ter sido calculado o valor 
erradamente, tendo sido emitido 
novo documento de receita em sua 
substituição com o nº 18933/08. 

ARICOP- 
Associação 
Regional Ind. 
Const. Obras 
Públicas Distrito 
de Leiria 

23523/
08 

79,00 Pedido de 
Ocupação da Via 

Pública 

Por a acção de sensibilização ter 
sido cancelada a pedido do 
requerente – Entfe.6697/08 

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

guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos expostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 2008/21635) 
DLB N.º 1315/08 | Presente o requerimento da firma DESAFIOS URBANOS, LDA., com 

sede no Parque Municipal Tenente Cor. Jaime Filipe Fonseca, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização de música ao vivo, no bar «Batidos no Parque» nos 

dias 3 e 4 de Outubro de 2008, sito na morada supra, no horário compreendido entre as 

22 horas e a 1 hora, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/10/03, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/10/03 da Senhora Presidente a deferir o pedido para os dias 3 e 4 de 

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

 

4.1.6. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENTFE. 2008/6757) 
DLB N.º 1316/08 | Presente o requerimento da firma MEDIA MARKT LEIRIA, 

PRODUTOS INFORMÁTICOS E ELECTRÓNICOS, LDA, com sede na Av. Francisco 

Luís Gomes, n.º 1, 3.º andar, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Concelho de Lisboa, 

a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento do seu estabelecimento sito na 

Estrada Nacional, n.º 1, Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, deste concelho, nos dias 

2, 15 e 30 de Outubro do corrente ano, até às 00h 15 min, para a realização de evento 

de cariz comercial «Lançamento», tendo o mesmo sido deferido por despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2008/09/26. 

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

despacho de 2008/09/26 da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento nos dias 2, 15 e 30 de Outubro do 

corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.1.7. Alargamento de horário. Ratificação de despacho (ENT. 2008/21956) 
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DLB N.º 1317/08 | Presente o requerimento da firma PROMOLAZER, com sede na Rua 

Miguel Torga, n.º 6, Várzea, Marinha Grande, na qualidade de representante legal da 

«Discoteca Álibi», a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento supra mencionado, sito na Cave do Centro Comercial Maringá, desta 

cidade, no dia 4 de Outubro do corrente ano, até às 6 horas, para a realização da festa 

de reabertura oficial deste ano, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 2008/10/02. 

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

despacho de 2008/10/02 da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento no dia 4 de Outubro do corrente 

ano, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.1.8. Restituição do valor de guias de recebimento da metrologia. Rectificação da 
deliberação n.º 1191/08 (ENT. 2008/19210) 
DLB N.º 1318/08 | Verificando-se que o teor da deliberação n.º 1191/08, da reunião de 

16 de Setembro, se encontra incompleto, propôs-se a seguinte correcção: 

 Onde se lê: «Assim, propôs-se a restituição a Maria Júlia Sousa Cordeiro 

Pereira do valor de €2,70 e à firma RALSOLTIN -  Comércio de Tintas e Ferragens, 

Lda., do valor de €2,70, por as receitas terem sido cobradas a mais.» 

Deverá ler-se: «Assim, propôs-se a restituição a Maria Júlia Sousa Cordeiro 

Pereira do valor de €2,70 e à firma RALSOLTIN -  Comércio de Tintas e Ferragens, 

Lda., do valor de €2,70, retirando da conta do IPQ o valor de €0,27 e da conta do 

Município de Leiria o valor de €2,43 em cada uma das duas situações, por as receitas 

terem sido cobradas a mais». 

 O valor da restituição foi objecto da proposta de cabimento n.º 3465/08, 23 de 

Setembro. 

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

o teor da deliberação n.º 1191/08, de 16 de Setembro, nos termos propostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.9. Alteração de local de estacionamento de táxi. Rectificação da deliberação 
de n.º 1192/08 (ENT. 2007/28116) 
DLB N.º 1319/08 | Verificando-se que o teor da deliberação n.º 1192/08, de 16 de 

Setembro, se encontra incorrecto, propôs-se a seguinte correcção:  

 Onde se lê: «Transportes Monteiro & Monteiro, Lda.» deverá ler-se: 

«Transportes Monteiro & Monteiro, SA».  

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

o teor da deliberação n.º 1192/08, de 16 de Setembro, nos termos propostos. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.10. Alteração do horário de funcionamento do Mercado Municipal da Praia do 
Pedrógão (ENT.2008/20863) 
DLB N.º 1320/08 | Por requerimento de vendedores do Mercado Municipal da Praia do 

Pedrógão, datado de 9 de Setembro de 2008 (ENT.2008/20863) foi solicitada a 

alteração do horário de funcionamento do referido mercado, como a seguir se 

menciona, uma vez que as vendas têm diminuído.  

 Nos termos do § único do artigo 76.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do 

concelho de Leiria, aprovado pela Assembleia Municipal em 1986/10/07, a Câmara 

poderá alterar o período de funcionamento, sempre que o entenda conveniente, para 

melhor utilização do Mercado e interesse do público. 

Assim: 

1. Horário de Inverno: 
— De 1 de Outubro a 14 de Junho, o funcionamento será à quarta-feira, sábado e 

domingo, com abertura às 9 horas e encerramento às 13 horas. 

2. Horário de Verão: 
— De 15 de Junho a 30 de Junho e de 1 de Setembro a 30 de Setembro, o 

funcionamento será diário, com abertura às 8 horas e encerramento às 13 horas. 

3. Nos meses de Julho e Agosto, o funcionamento será diário, com abertura às 8 

horas e encerramento às 18 h 30 min.   
Atendendo ainda à diminuição das vendas, a Senhora Vereadora Dra. Neusa 

Magalhães, propôs que se mantenha o aprovado na acta n.º 13, de 2006/06/01, que se 

transcreve: «As taxas devidas pelo direito de ocupação e utilização de lojas, anexos e 

bancas são as previstas no Capítulo XI, da Tabela de Taxas em vigor neste Município, 

sendo as mesmas reduzidas em 50% fora da época balnear, isto é, de 1 de Outubro a 

31 de Maio.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a proposta da 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, nos termos do § único do artigo 76.º do 

Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria, aprovado pela Assembleia 

Municipal em 1986/10/07, deliberou por unanimidade aprovar, com efeitos a partir de 

1 de Novembro de 2008, a alteração do período de funcionamento do Mercado 

Municipal da Praia do Pedrógão, mandando publicar edital para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Divisão da Acção Educativa Municipal 
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5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa Municipal 
5.1.1. Acordo de Colaboração para a cedência de espaços para o 
desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular – EB1 Sismaria 
da Gândara  
DLB N.º 1321/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente à conversão e utilização de espaços para o 

Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, que a seguir se 

transcreve: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a necessidade de utilização de outros espaços da comunidade por 

programas de tempos livres – 1.º ciclo, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 

2002/12/09 (deliberação n.º 2191/02), entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 

de Sismaria da Gândara, sita na Rua Bernardo Oliveira Gordalina, Sismaria – Leiria, 

contribuinte n.º 503 158 976, representada por ________________, adiante designados 

por Primeiro e Segundo Outorgantes, respectivamente, é celebrado o presente acordo 

de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Sismaria da Gândara 

disponibiliza ao Município de Leiria os espaços necessários para a realização das 

Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo de Sismaria da Gândara, por um 

período mínimo de dois anos. 

Cláusula Segunda 
Obrigações do Segundo Outorgante 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Sismaria da Gândara 

compromete-se a realizar as obras de beneficiação/adaptação dos espaços sito em Rua 

Bernardo Oliveira Gordalina loja 2 e 4 A Sismaria Gândara – Leiria, para a realização 

das Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas inerentes à 

adaptação dos espaços para o desenvolvimento das actividades de enriquecimento 

curricular, transferindo para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 

da Sismaria da Gândara, a verba de €7.200,00 (sete mil e duzentos euros). 

Cláusula Quarta 
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Incumprimento 
O não cumprimento do clausulado estabelecido neste acordo de colaboração poderá 

inviabilizar a atribuição de outro tipo de apoios por parte do Município de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Imposto do selo 

O presente Acordo de Colaboração 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 2008. 

Pelo Município de Leiria | Isabel Damasceno Campos 

Pela Associação de Pais e Encarregados de Educação | _____________» 

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

3598/08, de 10 de Outubro. 

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

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

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

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

aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração acima transcrita e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Apoio ao Orfeão de Leiria  
DLB N.º 1322/08 | Retirado 
 

 

Ponto seis 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
6.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Cultura 
6.1.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 1323/08 | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

— Força Aérea Portuguesa – Base Aérea n.º 5 Actuação da Banda – dia 15 

Outubro – Gracioso; 

— Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA – Concerto do 

Vidrão – 13 de Dezembro; 

— Agrupamento de Escolas D. Dinis. EB 1 Amarela – Festa de Natal – dia 17 de 

Dezembro – Gracioso (ENTFE.2008/6816). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar 

a cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, nos termos das 

Normas de Funcionamento em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
6.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas. 
Candidatura de Dezembro de 2007. Alteração, substituição e revogação de 
deliberações 
DLB N.º 1324/08 | Considerando que a proposta de cabimento n.º 1758/08, de 6 de 

Maio, da reunião de 13 de Maio, só contemplou o valor de €60.926,00 do programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas. Candidatura de Dezembro de 

2007; 

Considerando que ficou por contemplar cerca de €36,00 e foi necessário 

elaborar uma proposta de cabimento adicional para que o programa fosse todo 

considerado; 

Considerando que foi emitida a proposta de cabimento n.º 2459/08, de 8 de 

Julho, para contemplar o restante valor de €36,00; 

Considerando que a deliberação n.º 1089/08, de 20 de Agosto, rectificou 

erradamente o número da proposta de cabimento da deliberação n.º 605/08, de 13 

Maio. 

Neste sentido, propôs-se a alteração da deliberação n.º 605/08, de 13 de Maio, e 

sua substituição pelo texto que abaixo se transcreve, bem como a revogação da 

deliberação n.º 1089/08. 

«Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo/ Infra-Estruturas, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, a atribuição de apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro 

abaixo, no valor de €60.962,00 (sessenta mil novecentos e sessenta e dois euros): 

CLUBE FREGUESIA TIPO DE CONSTRUÇÃO TOTAL DE 
APOIO 

Círculo Cultural 
Amigos do Vale  Arrabal 

Sede Social - Pintura exterior e interior. 
€1.815, 00 

G.D.R. Boavista Boa Vista 
Campo de Futebol 11 - Remodelação 
do Sistema de iluminação  €9.178, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 
Campo de Futebol 11 - Vedação 

€3.605, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira Campo de Futebol 11 - Iluminação €1.745, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 
Campo de Futebol 11 - Furo para 
captação de água €1.443, 00 

C.R. Carvide Carvide 
Campo de Futebol 11 - Colocação de 
vedação parcial €3.180, 00 
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G.D. Carreirense Carreira Sede Social - 4ª Fase: Subida de 
paredes e cobertura  €4.324, 00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias 
Polidesportivo de Ar Livre - 
Alcatroamento de zona envolvente €1.483, 00 

Liga Social e 
Cultural Campos do 
Lis 

Marrazes 
Sede Social - Substituição do piso, 
janelas e tecto €2.778, 00 

C.P.R. Pocariça Maceira 
Pavilhão - 2ª Fase: Estrutura metálica, 
placas e vigas  €7.962, 00 

C.P.R. Pocariça Maceira 
Pavilhão 2ª Fase: Cobertura metálica/ 
painel Sandwich €3.252, 00 

A.D.R.C. Barreiro Memória 
Sede Social - Canalizações 

€847, 00 

A.D.R.C. Barreiro Memória 
Sede Social - Colocação de janelas e 
estores €3.180, 00 

Núcleo Desportos 
Motorizados de 
Leiria  

Milagres 
Cobertura de Bancada 

€263, 00 

C.C.R. Segodim Monte real Pintura interior do Pavilhão  €2.571, 00 

G.D.C.R. “Os 
Mouratos” Parceiros 

Infra-estrutura para prática de 
Chinquilho  €1.110, 00 

A.R. Andrinense Pousos 
Sede Social -  Pintura interior do edifico  

€2.226, 00 

C.A. Regueira de 
Pontes  Regueira de pontes 

Polidesportivo - 2ª Fase: Construção de 
balneários  €10.000, 00 

A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor 

total após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas.  

O apoio a efectuar, €60.962,00 está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, CAE 12/080701 (2008-I-147 – Apoio para equipamento e infra-estruturas) e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 1758/08 e n.º 2459/08, de 6 de Maio e de 8 de 

Julho, respectivamente. 

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

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com o mapa 

acima transcrito.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o proposto, 

deliberou por unanimidade alterar a deliberação n.º 605/08, de 13 de Maio, 

substituindo-a pelo texto supra mencionado, e revogar a deliberação n.º 1089/08. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas. 
Prescrição de apoios 
DLB N.º 1325/08 | Retirado 
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6.2.3. Protocolo de Colaboração com o Instituto Politécnico de Leiria – Escola 
Superior de Educação de Leiria 
DLB N.º 1326/08 | Retirado 

 

6.2.4. IX Jornadas da Juventude de Leiria. Apoios 
DLB N.º 1327/08 | No âmbito da iniciativa «IX Jornadas da Juventude de Leiria», 

algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em associar-se à 

iniciativa mencionada. 

Por conseguinte, foram presentes os seguintes documentos: 

— Entfe. 2008/4245, da «Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria», 

associando-se à iniciativa garantindo a cedência do auditório 1 e espaço 

envolvente do edifício B; 

— Entfe. 2008/7041, da McDonald´s Leiria, garantindo o apoio à iniciativa, através 

do pagamento de despesas relativas à produção de materiais, no valor máximo 

de €1.600,00; 

Colaboram, ainda, nesta iniciativa, o Jornal de Leiria, através da publicação de 

um anúncio de ½ página a cores, na edição de 25 de Outubro, bem como o Rádio 

Clube Português, através de divulgação e reportagem do evento. 

Regista-se, ainda, a colaboração das seguintes entidades:  

— Governo Civil de Leiria 

— Fundação Escola Profissional de Leiria 

— Regimento de Artilharia n.º 4 de Leiria 

— Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP 

— Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante de Leiria 

— AMIGrante 

— AFS Intercultura – Núcleo de Leiria 

— Associação PAR – Respostas Sociais 

A Câmara tomou conhecimento dos apoios atribuídos no âmbito da iniciativa 

«IX Jornadas da Juventude de Leiria». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.5. Recepção ao Caloiro 2008. Pedido de Apoio 
DLB N.º 1328/08 | Presente, pela Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria, com o número de contribuinte 502 625 481, uma carta 

(ENT. 2008/168716, datada de 30 de Setembro), solicitando apoio para a «Recepção 

ao Caloiro 2008», a realizar entre os dias 17 a 26 de Outubro. 

Considerando que a «Recepção ao Caloiro» se tem afirmado como pólo de 

aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à 

sociedade civil; 
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Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Considerando ainda que a Câmara Municipal de Leiria não atribuirá o apoio 

logístico verificado em edições transactas, o qual, nesta edição, se cingirá, ao nível do 

recinto, ao necessário melhoramento do pavimento, com fornecimento do respectivo 

material, ao transporte de grades e barracas metálicas, à colocação de 3 projectores 

para o poste central, à colocação de baixada e cedência de quadro eléctrico, ao 

abastecimento de água, à disponibilização de equipamentos para deposição de 

resíduos sólidos e à disponibilização de uma viatura de combate a incêndios de primeira 

intervenção, bem como, no âmbito do Desfile, à presença dos Bombeiros Municipais de 

Leiria e à promoção da limpeza do percurso, propõe a Senhora Presidente a atribuição 

de um apoio financeiro no valor de €14.000,00 (catorze mil euros). O apoio financeiro 

proposto destina-se a fazer face às demais despesas com a organização do evento, 

entre as quais a vedação física, iluminação e limpeza diária do recinto, electrificação, 

montagem e assistência técnica para todas as estruturas existentes no recinto, aluguer, 

desinfecção, limpeza e recolha diárias dos despojos dos WC portáteis e colocação de 

um posto de triagem para socorros no recinto. 

De acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/05 do despacho de 

delegação de competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 

2005, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com a subdelegação de competências lhe 

conferidas pela Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2005, prevista 

no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora 

Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães proferiu, no dia 8 de Outubro despacho de 

autorização para a realização dos espectáculos das Noites da Recepção ao Caloiro, 

com o seguinte teor: 

«Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado entre as 5h 

30min – 6h 00min do Sábado e Domingo, e entre as 4h 30min – 5h 00min durante os 

restantes dias da semana, devendo a organização providenciar junto da PSP para que 

diariamente tudo se desenrole dentro da normalidade, nomeadamente à entrada e 

saída do recinto. 

Caso a avaliação das cinco primeiras noites, feita pela recolha diária das queixas 

apresentadas ao Município de Leiria e à PSP, seja considerada positiva, prevê-se a 

possibilidade de estender o horário de Sábado e Domingo até às 6h 00min – 7h 00min, 

sendo o respectivo despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães.  

A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 

condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na 

Tesouraria desta Autarquia, no valor de €250,00 para salvaguardar a eventual 
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degradação do espaço público junto da saída do recinto e danos nos equipamentos do 

Município de Leiria. 

A despesa a efectuar no âmbito da «Recepção ao Caloiro 2008» está em 

conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, Código de 

Classificação Económica 12/040701 (ano/ tipo/ n.º de projecto acção –2008/ A/ 218) e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 3578/2008, de 8 de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho da Senhora Vereadora Dr.ª 

Neusa Magalhães, e tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea f) do 

n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do 

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

o apoio logístico e financeiro acima proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira alertou que, nos tempos que corriam, 

dar um apoio de €14.000,00 à iniciativa “Recepção aos Caloiros” era um exagero. Era 

habituar mal os estudantes. Mais sugeriu que, nesta questão dos subsídios, teria de se 

começar a ser mais rigoroso, definindo melhor os critérios. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que todos anos o Município de 

Leiria dava apoio a esta iniciativa para ajudá-los a pagar os concertos e para receberem 

bem os novos estudantes. 

Mais informou que, nas iniciativas do Município de Leiria referentes à animação 

da cidade, tem-se reduzido os apoios no âmbito da programação cultural. 

 

 

Ponto sete 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves 

 

7.1. Regulamento-tipo para os pavilhões desportivos municipais sob gestão da 
LEIRISPORT, EM 
DLB N.º 1329/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, o 

Regulamento-tipo para os pavilhões desportivos municipais sob gestão da Leirisport, 

EM, que abaixo se transcreve: 
«Regulamento-tipo para os pavilhões desportivos municipais sob gestão da LEIRISPORT, EM 

REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE … 

O objecto social da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM no âmbito desportivo 

centra-se no apoio à prática e à organização de actividades desportivas, através 

fundamentalmente da cedência de utilização de infra-estruturas desportivas, um dos 

mais importantes, na sua missão de potenciar o desenvolvimento desportivo no 

Concelho de Leiria.  
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Essa missão operacionaliza-se ao garantir o acesso diário e durante todo o ano, da 

população que desenvolve a sua prática no âmbito das actividades do desporto formal e 

informal, ao Pavilhão Desportivo, comprometendo a LEIRISPORT, Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, EM por um lado, como gestora das instalações, em tarefas de 

gestão, com o objectivo de salvaguardar a sua boa utilização, a sua boa rentabilização 

social e equilibrada rentabilização económica, e compromete os utentes por outro lado, 

no cumprimento das regras estabelecidas.  

Como tal considera-se que, para uma melhor prestação dos serviços do Pavilhão 

Desportivo de …, se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por 

parte da empresa, regulamentando a cedência, o funcionamento, e utilização dos seus 

espaços. 

REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objecto 

O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 

13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 

18 de Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização 

do Pavilhão Desportivo. 

Artigo 2.º 
Gestão, administração e manutenção 

1. A LEIRISPORT, EM é a responsável pela gestão, administração e manutenção do 

Pavilhão Desportivo de …, de acordo com Contrato Programa celebrado com a 

Câmara Municipal de Leiria, adiante designado por Pavilhão. 

2. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Instituto do Desporto de Portugal, de acordo 

com o disposto na Lei de Bases do Desporto – Lei n.º 5/2007 e demais legislação 

aplicável. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 
Artigo 3.º 

Ordem de prioridades 
1. Sem prejuízo dos artigos 10.º e 14.º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir 

todos os interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, e com a seguinte 

ordem de prioridades: 

Período Ordem de prioridade 

Dias úteis até às 

17h 30 min 

1. Actividades promovidas por escolas da freguesia 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, EM 

3. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria 
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4. Treinos e competições de clubes da freguesia sem instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

5. Treinos e competições de clubes do concelho sem instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

6. Treinos e competições de clubes da freguesia com instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

7. Treinos e competições de clubes do concelho com instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

8. Actividades informais de munícipes da freguesia 

9. Actividades informais de munícipes do concelho 

10.  Actividades promovidas por entidades exteriores ao concelho 

11. Outras actividades 

Dias úteis após as 

17h 30min, fins-

de-semana e 

feriados 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, EM 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria 

3. Treinos e competições de clubes da freguesia sem instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

4. Treinos e competições de clubes do concelho sem instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

5. Treinos e competições de clubes da freguesia com instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

6. Treinos e competições de clubes do concelho com instalações próprias 

participantes em quadros competitivos federados 

7. Actividades informais de munícipes da freguesia 

8. Actividades informais de munícipes do concelho 

9.  Actividades promovidas por entidades exteriores ao concelho 

10. Outras actividades 

Artigo 4.º 
Horário de utilização 

1. O horário de funcionamento do Pavilhão será fixado pelo Conselho de 

Administração da LEIRISPORT, EM, em função dos interesses de funcionamento da 

instalação. 

2.  A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o 

qual foi feita a marcação. 

3. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o 

início da actividade, após o que a marcação será anulada. 

4. Poderá ser autorizada a utilização das instalações fora do horário regular, em 

função da realização de competições ou outros eventos. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 
Artigo 5.º 

Modalidades de utilização 
1. A cedência de qualquer espaço do Pavilhão pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizadas nas seguintes modalidades: 
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a) Utilização regular: a utilização que abrange um período compreendido pelo 

mínimo de três meses e pelo máximo de uma época desportiva/ano lectivo. 

b) Utilização não regular: por períodos superiores a uma utilização e inferiores a 

três meses, cujo pedido de cedência fica sujeita à disponibilidade da instalação.  
c) Utilização pontual: para uma utilização, sujeita à disponibilidade de espaço e à 

taxa de ocupação; 

d) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 

competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 7 dias 

úteis. 

Artigo 6.º 
Pedidos de cedência/reservas/utilização 

1. Os pedidos de cedência de espaços no Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 

LEIRISPORT, EM, dentro dos seguintes prazos, de acordo com as modalidades de 

utilização: 

a) Utilização regular: anualmente, no período compreendido entre o dia 1 de Junho 

e 31 de Julho, através do preenchimento de ficha de candidatura própria, sujeita 

a processo de atribuição de espaços. 

b) Utilização não regular: com a antecedência mínima de 48 horas, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria condicionada a horários 

disponíveis. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 7 dias úteis antes da 

competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de 

cidadãos, sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a 

identificação de um responsável bem como o contacto telefónico, n.º contribuinte e 

morada.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previstos neste Regulamento.  

5. Depois de autorizada a cedência do espaço, as entidades ficam obrigadas a cumprir 

o horário estabelecido, a menos que informem a LEIRISPORT, EM com o mínimo 

de vinte e quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Os pedidos de cedência referem-se respectivamente a: 

a) Período de sessenta ou noventa minutos para os treinos; 

b) Período de noventa minutos para eventos e competições; 

7. Quando se tratar de uma utilização regular, poderão ser contratualmente definidas 

outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas 

não sejam contraditórias com as que neste se encontram definidas. 
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8. A não informação da LEIRISPORT, EM da não utilização do espaço cedido dentro 

dos prazos estabelecidos, será sujeita à cobrança do valor previsto no anexo I a 

100%, mesmo que se trate de entidades com isenção ou desconto. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após as datas 

fixadas, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em causa 

se encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar 

encontrar soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

10. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições 

de acompanhamento técnico - pedagógico das equipas/grupos, a LEIRISPORT, EM 

reserva-se o direito de não autorizar a utilização dos respectivos espaços, ao abrigo 

da Lei n.º 5/2007 e demais legislação em vigor. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 7.º 
Autorização para utilização do Pavilhão e seus equipamentos 

1. A utilização de instalações e equipamentos, independentemente da modalidade de 

utilização do Pavilhão, deverá ser solicitada à LEIRISPORT, EM nos termos 

previstos neste Regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e 

condições de cedência definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 

comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições 

previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, 

imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos 

desportivos ou para actividades não desportivas é obrigatória a assinatura de um 

termo de responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração das instalações, 

bem como o pagamento de uma caução, nos termos do n.º do artigo 7.º do presente 

regulamento. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 

Pavilhão para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra 

utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser 

retiradas dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de 

forma a garantir a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a 

utilização dos espaços de prática por parte de outras entidades.  

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos 

ou objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua 

remoção parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras 

entidades, cabendo à LEIRISPORT, EM a autoridade para coordenar este processo.  
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7. Caberá à LEIRISPORT, EM, em articulação com as entidades utilizadoras, definir 

quais os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 

Artigo 8.º 
Cancelamento de autorização de utilização do Pavilhão 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as 

seguintes situações: 

a) Não pagamento dos valores de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 

financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e)  Não cumprimento de obrigações contratuais; 

f) Não cumprimento do regulamento. 

Artigo 9.º 
Intransmissibilidade das autorizações 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que 

lhe foi destinado no pedido a que diz respeito. 

Artigo 10.º 
Utilização simultânea do Pavilhão 

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não 

resulte prejuízo para qualquer das entidades utilizadoras, pode ser autorizada 

excepcionalmente a utilização simultânea por vários utentes. 

Artigo 11.º 
Requisição do Pavilhão 

1. A título excepcional, a LEIRISPORT, EM pode requisitar o Pavilhão, para o exercício 

de actividades que não possam, sem grave prejuízo, ter lugar noutra ocasião, ainda que 

com prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência mínima 

de 24 horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve, sempre que 

possível, ser compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe 

restituída a verba entretanto despendida pela entidade para a utilização não usufruída 

ao abrigo do ponto 1. 

Artigo 12.º 
Policiamento e autorizações 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante 

a realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 

autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas, enquadradas por 

legislação própria. 
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Artigo 13.º 
Utilização do Pavilhão para fins não desportivos 

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da 

LEIRISPORT, EM, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com 

as condições definidas nos artigos 4.º e 5.º, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º. 

V – UTENTES 
Artigo 14.º 

Acesso e utilização do Pavilhão 
Não é permitida: 
1. A entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com objectos 

estranhos e/ou calçado inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o 

piso e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. A entrada e permanência de animais. 

3. A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos.  

4. A introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos 

contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e não contundente. 

5. A introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de almofadas 

que não sejam feitas de material leve e não contundente. 

6. O arremesso de quaisquer objectos, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 

contusão para qualquer pessoa. 

7. A entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o decurso de um 

encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do juiz da partida. 

8. A utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, corrente 

eléctrica, ar comprimido ou outras formas de energia, bem como quaisquer 

instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção da 

instalação sonora do Pavilhão. 

9. É proibido introduzir no interior do recinto desportivo armas de fogo, armas de 

arremesso, armas destinadas a projectar substâncias tóxicas, asfixiantes ou 

corrosivas, armas brancas e outros objectos que pelas suas características ou 

utilização indevida (guarda-chuvas com haste metálica e tubos de bandeira em 

material contundente, entre outros), possam fazer perigar a integridade física de 

terceiros, bem como substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos, de acordo 

com a legislação em vigor.  

10.  Em qualquer altura do evento desportivo, o promotor pode recusar, através dos 

elementos de segurança privada e membros da organização ou de agentes policiais, 

a entrada e permanência de quaisquer pessoas no recinto desportivo, quando estes 

não respeitem as regras de segurança e conforto para os espectadores, 

estabelecidas neste regulamento. 

Artigo 15.º 
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Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólicas 
É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 

Artigo 16.º 
Responsabilidade dos utentes 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 

responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 

deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 

permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17.º 
Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão 

À LEIRISPORT, EM reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 

instalações, de utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste 

regulamento e que perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços 

administrativos. 

Artigo 18.º 
Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes 

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e 

o(s) responsável(is) pela utilização, desde que devidamente autorizados pelo gestor da 

instalação. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 

montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados, devendo 

zelar para que o pavilhão fique em condições idênticas às que encontrou no inicio da 

sua actividade/evento. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e 

dos equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 

equipamentos. 

Artigo 19.º 
Segurança dos utentes 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras.  

VI - Preços 
Artigo 20.º 

Preços de utilização 
Os preços de utilização do Pavilhão e demais infra-estruturas ou serviços constam do 

Anexo I do presente regulamento. 

Artigo 21.º 
Prazos de pagamento 
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1. A utilização do Pavilhão implica o pré-pagamento do preço estabelecido, devendo 

os utilizadores serem portadores do respectivo comprovativo de pagamento 

aquando da utilização do mesmo. 

2. Os utilizadores poderão solicitar junto da LEIRISPORT, EM a abertura de conta-

corrente, que após a avaliação por parte dos serviços poderá ou não ser autorizada. 

3. Os utilizadores aos quais for concedida a abertura de conta-corrente devem efectuar 

os pagamentos dos valores de utilização relativas ao mês anterior no prazo de 15 

dias após a emissão da factura, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de 

pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

4. Caso os pagamentos se efectuem após o prazo estabelecido no ponto anterior, 

poderá a LEIRISPORT, EM aplicar juros de mora aos valores em dívida. 

5. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do valor de utilização do 

Pavilhão no prazo referido no n.º 3, será emitido um aviso em carta registada com 

aviso de recepção informando a entidade da suspensão de autorização de utilização 

do Pavilhão até boa cobrança dos valores em dívida. 

6. Quando não se concretize a utilização, apenas serão restituídos os valores 

previamente pagos se cumulativamente se verificarem as seguintes condições: 

a) O utente comunicar o facto com pelo menos 24 horas de antecedência e 

desde que os motivos apresentados sejam aceites pela LEIRISPORT, EM. 

b) Não existirem custos logísticos ou outros que advenham da reserva e 

preparação do Pavilhão. 

Artigo 22.º 
Caução 

1. A LEIRISPORT, EM poderá requerer o depósito prévio, através de cheque, à 

utilização do Pavilhão de uma caução em montante a definir.  

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura dos danos que 

possam vir a ser causados pela entidade utilizadora. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem, caso não se 

verifiquem danos causados pela entidade utilizadora. 

Artigo 23.º 
Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente 

por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de 

transmissão televisiva de determinado evento, será cobrada um valor adicional, a 

acordar entre as partes. 

2. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será 

também cobrado um valor adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - SEGUROS 
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Artigo 24.º 
Seguros 

1. Os utilizadores em regime de utilização individual ou entidades com prática informal 

dispõem de seguro de acidentes pessoais, de acordo com a legislação aplicável em 

vigor. 

2. O seguro referido no número anterior é da exclusiva responsabilidade das entidades 

utilizadoras (CML, Clubes, Empresas, Escolas, etc.) para os utilizadores por estes 

enquadrados. 

3. Antes de iniciarem as suas actividades, as entidades utilizadoras deverão 

apresentar à LEIRISPORT, EM declaração comprovativa da apólice de seguro em 

vigor. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 25.º 

Competência da LEIRISPORT, EM 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela 

manutenção, conservação e segurança das instalações. 

Artigo 26.º 
Casos omissos 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração 

da LEIRISPORT, EM. 

Artigo 27.º 
Entrada em vigor 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a data da sua aprovação em 

reunião de Câmara. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de regulamentos revistos, no que se refere às 

entidades cujo funcionamento é por ano lectivo ou por época desportiva, considerar-se-

à sempre a entrada em vigor o início do ano lectivo/época desportiva do ano respectivo. 

ANEXOS 
ANEXO I 

Tabela de preços de utilização do pavilhão e salas de exercício e fitness 

Âmbito da utilização Espaço Unidade 

Treinos/Aulas em 
dias úteis 

Treinos/Aulas 
fim-de-

semana ou 
feriados 

Competições 
desportivas 

sem 
entradas 

pagas 

Competições 
desportivas 

com 
entradas 

pagas 

Nave Hora €20,50 €41,00 €41,00 €82,00 

Sala de 
fitness 

Hora €20,50 €41,00 Não aplicável Não aplicável 
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Outros eventos: mediante orçamento 

Nota: preços com IVA incluído à taxa legal em vigor 

a) Os períodos de utilização serão no mínimo de 1 hora, sendo que períodos 

superiores a uma hora serão contabilizados por intervalos mínimos de 30 

minutos. Cada período suplementar de 30 minutos tem o preço correspondente 

50 % do preço da hora de utilização. 

b) No caso das competições desportivas com entradas pagas poderão ser 

determinados pela LEIRISPORT, EM outros valores a pagar, conforme o 

disposto no artigo 23.º do presente regulamento. 

c) O Município de Leiria suportará 50% sobre os valores fixados às seguintes 

entidades com sede no Concelho de Leiria: 

i. Escolas Públicas do 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Secundário 

ii. Forças de segurança, forças militares e protecção civil quando para fins 

de instrução 

d) A Câmara Municipal de Leiria suportará 100% sobre os valores fixados às 

seguintes entidades com sede no Concelho de Leiria: 

i. Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

ii. Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter federado 

(treinos e competições por si organizadas ou em que participem); 

iii. Instituições de Solidariedade Social; 

iv. Associações com Equipas/Grupos de Deficientes; 

v. Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 

Leiria; 

vi. Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 

camarária; 

e) O Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM poderá decidir a aplicação 

de outros preços nos casos em que os mesmos não se encontrem previstos na 

tabela de preços, nomeadamente valor hora para outros espaços, publicidade, 

etc.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atento o disposto na Lei n.º 53-F/2006 

de 29 de Dezembro, e no artigo 21.º dos Estatutos da Empresa, deliberou por 
unanimidade aprovar o Regulamento-tipo para os pavilhões desportivos municipais sob 

gestão da LEIRISPORT, EM. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Protocolo celebrado entre a Direcção-Geral de Viação, o Município de Leiria e 
a Freguesia de Pousos 
DLB N.º 1330/08 | Considerando que, por despacho do Senhor Secretário de Estado da 

Administração Interna, datado de 23 de Abril de 2001, foi homologado o protocolo 
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celebrado entre a extinta Direcção-Geral de Viação (ex-DGV), o Município de Leiria e a 

Freguesia de Pousos 

Considerando que, por força deste protocolo a Freguesia dos Pousos autorizou a ex-

DGV a tomar posse imediata de um terreno com a área aproximada de 20.000m2, sito 

em Azabucho, freguesia de Pousos, para aí construir um «Centro de Exames de 

Condução», incluindo um «Parque de Manobras» para diferentes categorias de 

veículos, ficando a cargo da ex-DGV a referida construção e a conservação dos 

equipamentos da sua exclusiva responsabilidade, e que o Município de Leiria assumiu o 

encargo de garantir às instalações a construir no terreno, as infra-estruturas básicas 

necessárias ao fornecimento de água, electricidade e esgotos. 

Considerando que face ao mesmo protocolo, a ex-DGV intercederia junto da Direcção 

Geral do Património, em conjunto com o Município de Leiria, no sentido de um terreno 

com a área aproximada de 20.000m2, sito no lugar de Preza da Moura, Andrinos, 

freguesia de Pousos, vir à propriedade da Freguesia de Pousos, por permuta com o 

terreno supra referido, mediante a celebração da competente escritura pública. 

Considerando que o terreno, do qual a ex-DGV tomou posse para proceder à 

construção do «Centro de Exames de Condução», incluindo um «Parque de Manobras» 

para diferentes categorias de veículos, e que importa desanexar, faz parte do prédio 

inscrito na 2.ª Repartição das Finanças de Leiria, na matriz predial rústica 5411, com a 

área de 92.582m2, e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 

6067/20060201, da freguesia de Pousos, a favor da Freguesia de Pousos, do concelho 

de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar os considerandos expostos, e tendo em conta as 

competências que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, deliberou 
por unanimidade reconhecer que a operação de desanexação pretendida pela 

Freguesia de Pousos não integra qualquer operação urbanística de loteamento, nem 

mesmo um destaque, pelo que não carece de autorização municipal. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal 

para certificar tais factos, nos termos seguintes: 

«CERTIDÃO 

Isabel Damasceno Campos Costa, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, certifica, 

nos termos da deliberação camarária de 14 de Outubro de 2008, que a operação de 

desanexação da parcela com a área de 20.000m2, a confrontar do norte e do poente 

com Freguesia de Pousos, do sul e do nascente com caminho público, que faz parte do 

prédio inscrito na 2.ª Repartição das Finanças de Leiria, na matriz predial rústica 5411, 

com a área de 92.582m2, e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria 

sob o n.º 6067/20060201, da freguesia de Pousos, a favor da Freguesia de Pousos, do 
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concelho de Leiria, Ap. 25, de 2006/02/01, a confrontar do norte, sul, nascente e poente 

com caminho público, não se encontra sujeita a qualquer operação urbanística que 

implique a decisão dos órgãos municipais. 

Leiria, ___ de ________ de 2008. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Isabel Damasceno Campos» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Vereadora Dr.ª  Neusa Magalhães 

 
8.1. Apoio «Semana dos Moldes – Moldes Portugal 2008» 
DLB N.º 1331/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido de apoio da CENTIMFE, para a realização da Semana de Moldes, a decorrer de 

27 a 31 de Outubro de 2008 (ENT. 2008/20212). 

Considerando que este evento se destina a promover as potencialidades 

regionais através da participação de inúmeras presenças de empresas e instituições 

nacionais e internacionais.  

Propôs-se o apoio, pela Câmara Municipal de Leiria, à realização da Semana 

dos Moldes, nos seguintes termos: 

a) Cedência, a título gratuito, do Castelo de Leiria, no dia 27 de Outubro para o 

Jantar de Abertura e promoção de um circuito local antecedendo o jantar; 

b) Organização de um espectáculo musical com grupos do Concelho de Leiria, 

a realizar no referido dia, através de contratação de grupos musicais assegurando o 

pagamento das despesas inerentes à sua contratação, caso haja lugar; 

c) Aprovação da realização de horas extraordinárias necessárias pelos 

funcionários dos serviços envolvidos, tendo em vista a colaboração na iniciativa e 

respectiva segurança/vigilância do espaço cedido. 

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

na alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade ceder o Castelo de Leiria, com isenção dos custos associados, para o dia 

27 de Outubro de 2008, bem como organizar um circuito local e um espectáculo musical 

com grupos do Concelho de Leiria, a realizar no referido dia.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2. Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros 2008 
DLB N.º 1332/08 | No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem 

Carros 2008, algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em 

associar-se à iniciativa mencionada. 

Nesta perspectiva, e dado a participação de várias entidades, através da 

promoção de actividades, solicitou-se à Câmara Municipal de Leiria a possibilidade de 

emissão de um voto de agradecimento às entidades referidas na tabela seguinte: 

Entidade Actividades 
Grupo INDALUX Dinamização de acção de formação sobre Iluminação e 

Eficiência Energética 
Centro de Saúde  Dinamização da actividade sessão de ginástica das 

“Classes de Mobilidade” 
SIMLIS - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis SA 
Valorlis 

Dinamização de actividades de educação ambiental 

Enerdura Dinamização da mostra de kits de energias renováveis 
Mc Donalds Oferta de àguas 
Oikos Dinamização de actividades de educação ambiental, 

bem como da realização do colóquio “Pensar a 
Floresta”  

PSP Colaboração nas alterações de trânsito na via pública, 
bem como na dinamização de diversas actividades 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Colaboração na dinamização da acção “Transporte 
Seguro de crianças / equipas de rua” 

Rodoviária do Tejo Colaboração no Dia Europeu Sem Carros 
Departamento de Ambiente da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Leiria 

Monitorização do ruído e qualidade do ar exterior 
Dinamização do Colóquio “Ar Puro para Todos” 

Jornal de Leiria  Publicação de um suplemento na edição de 25-09-
2008 

Hóquei Clube de Leiria Demonstração de Patinagem 
Maxigym Health Club Dinamização de diversas actividades de cariz 

desportivo 
Centro de Yoga de Leiria Demonstração de Yoga 
ADAL e INATEL Realização de caminhada 
Ateneu Desportivo de Leiria Demonstração de ginástica (Trampolins) 
ADCR Bairro dos Anjos Dinamização da actividade “Festa do Rio Lis” 
Clube de Orientação do Centro  Dinamização da actividade “Escola de orientação e 

percurso de orientação” 
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Leiria 

Rastreio de alguns indicadores de saúde + “Bike 
Socorro” 

Artesãos Dinamização da Feira Temática “Artesanato Urbano e 
Reciclado” 

7 Graus /Olhares.com Dinamização do Encontro Olhares Leiria  
Região de Turismo de Leiria/Fátima Disponibilização de bicicletas 
Escola de Dança do Orfeão de Leiria Dinamização da dança “Estou com Volta de Ar” 
Centro Regional de Sangue de Coimbra Presença de Posto Móvel para colheita de sangue 
DECO Dinamização da Campanha de poupança de energia 

eléctrica 
UAC e Acilis Alargamento de horário dos estabelecimentos e 

dinamização da actividade Comércio na Rua 

Solicitou-se igualmente, ao abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma 

declaração de patrocínio às seguintes entidades: 

Entidade Actividades Valor 
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Aquino Construções S.A. 
Vale  
Apartado 48 
2494-909 OURÉM 
NIF: 500 721 050 

Mesas Pedagógicas 
Autocolantes 

€496,80 

Roca Cerâmica e Comércio SA 
Apartado 575 
Ponte da Madalena 
2416-905 LEIRIA 
NIF: 500 203 466 

Charretes €1.000,00 

Plastidom – Plásticos Industriais e 
Domésticos SA 
Apart 105 
2401-971 Leiria 
NIF: 500 219 672 

Feira das Artes e Ambiente 
Animação de Rua 

€930,00 

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

publicamente às entidades públicas e privadas que se associaram à iniciativa da 

Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 2008 e emitir as solicitadas 

declarações de patrocínio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.º  Fernando Carvalho 

 
9.1. Actualização das tarifas e dos preços do parque de estacionamento da Fonte 
Luminosa 
DLB N.º 1333/08 | Retirado 

 

9.2. Desfile do caloiro 2008. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 1334/08 | Presente a carta de Associação de Estudantes da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão (ENT. 2008/168716) a solicitar autorização para a realização do 

Desfile do Caloiro, que terá lugar no dia 22 de Outubro. 

Após reunião com a PSP, tida no dia 8 do corrente, foi acordado o seguinte 

percurso para o Desfile do Caloiro: 

— Início do desfile na Rotunda de Porto Moniz  

— Escola Superior de Educação (portão Norte); 

— Rua Dr. João Soares; 

— Largo da República; 

— Rua de Alcobaça; 

— Avenida Combatentes da Grande Guerra; 

— Rua Dr. Correia Mateus; 

— Largo 5 de Outubro de 1910; 

— Jardim Luís de Camões 
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Os horários de saída de cada escola, que serão acompanhados pela PSP até ao 

ponto de reunião, são os seguintes: ESTG e ESS às 13h 30min do campus da ESTG e 

o ISLA às 13 horas, encontrando-se no parque de estacionamento junto à Rotunda de 

Porto Moniz. O Desfile do Caloiro será iniciado às 14 horas. 

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

o Desfile do Caloiro de acordo com a proposta de percurso acordada com a PSP e a 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, devendo 

previamente serem cumpridos, pela requerente, os seguintes pontos: 

1. Sensibilização de todos os participantes no desfile para o respeito às demais 

pessoas e ao património público e privado; 

2. Apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Câmara 

Municipal, no valor de €500,00 para salvaguardar a eventual degradação do 

espaço público no percurso do desfile. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação ao Governo Civil, à 

Rodoviária do Tejo, ao Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas e solicitar a 

presença da PSP e dos Bombeiros Municipais, com uma ambulância, para acompanhar 

o cortejo em toda a sua extensão, assim como deve ser informada a DASU de forma a 

ser organizada a limpeza do mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Pedido de avaliação de parcelas a expropriar necessárias à concretização do 
projecto «EPA1 – Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo 
Agostinho e a Ponte Afonso Zúquete», inserida no âmbito do programa de acção 
local para a regeneração urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR) 
DLB N.º 1335/08 | Na sequência da deliberação datada de 2 de Setembro de 2008, pelo 

perito da lista oficial, Sr. Eng.º João de Almeida Eliseu, foi presente a respectiva 

previsão dos encargos respectivos dos respectivos relatórios de avaliação (ENT-

2008/21964), no valor de €1.843,20, sujeito à retenção de IRS à taxa de 20%. 

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

3609/08, de 13 de Outubro. 

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

nota de honorários apresentada pelo perito da lista oficial, Sr. Eng.º João de Almeida 

Eliseu, relativa aos serviços de avaliação das parcelas terreno necessárias à 

concretização do projecto «EPA1 - Requalificação da margem direita do Rio Lis entre 

Santo Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete» inserido no âmbito do programa de acção 

local para a regeneração urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 

 

Relatório e contas do 1.º semestre de 2008 da Leirisport, EM 
DLB N.º 1336/08 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea e) do artigo 27.º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o relatório de 

execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 1.º semestre do presente ano, 

tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara 

Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO C). 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO D). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Parecer do Fiscal Único relativo ao Relatório e contas do 1.º semestre de 2008 da 
Leirisport, EM 
DLB N.º 1337/08 | Para efeitos do disposto na alínea e) do artigo 28.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o parecer sobre a informação financeira do 

período de seis meses findo em 30 de Junho de 2008, da Leirisport, EM, que fica 

apenso à presente acta (Anexo E). 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto dois 
Atribuição de Habitação Social na Ortigosa 
DLB N.º 1338/08 | Pela Divisão de Acção Social e Família foi apresentada proposta de 

atribuição de três novas habitações sociais sitas na freguesia de Ortigosa, a famílias 

residentes naquela freguesia, em situação de grave carência habitacional e de baixos 
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recursos económicos. A proposta das três famílias abaixo identificadas, fundamentou-se 

na análise da procura de habitação social, por parte de munícipes residentes na 

freguesia de Ortigosa, registada nos serviços do município, bem como na participação 

dos serviços da DASF no Núcleo Local de Inserção de Leiria, do Rendimento Social de 

Inserção, onde o município está representado, subscrevendo os Planos de Inserção dos 

beneficiários em situação de carência habitacional. Das necessidades habitacionais, 

identificadas através do método utilizado, procedeu-se, seguidamente, à adequação da 

dimensão das famílias às tipologias das habitações disponíveis (1 T2 e 2 T3), por forma 

a não se originarem situações de sub-ocupação ou sobre-ocupação, priorizando-se, 

aquelas cuja situação habitacional é agravada por outros traços de exclusão social, 

como a monoparentalidade e situações de doença com carácter permanente ou 

deficiência.  

Nestes termos, propõe a Divisão de Acção Social e Família que, o T2 seja 

atribuído a Almerinda Gil Pedro e seu filho, Isidro dos Santos Gil Caetano, de vinte anos 

de idade, portador de incapacidade permanente. Almerinda Pedro, após o falecimento 

do companheiro, deixou de poder utilizar a habitação que o mesmo possuía, por 

imposição dos enteados. Presentemente, habita em instalações anexas, cedidas pelos 

enteados, onde, numa única divisão sem ventilação nem luz natural, ela e o filho, 

desenvolvem todas as tarefas diárias, com acesso a instalações sanitárias no exterior. 

Além da falta de condições de habitabilidade e de privacidade, uma vez que partilha 

uma única divisão com o filho, enfrenta um ambiente de permanente hostilidade, por 

parte da família do falecido companheiro, que pretende a desocupação daquelas 

instalações. 

Considerando a situação sócio-económica da família de Almerinda Gil Pedro, o 

valor da renda apoiada, determinada pelo Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a 

considerar no respectivo contrato de arrendamento, deverá ser no valor anual de 

€436,20 (quatrocentos e trinta e seis euros e vinte cêntimos), a pagar em duodécimos 

de €36,35 (trinta e seis euros e trinta e cinco cêntimos) na Tesouraria do Município de 

Leiria, com efeitos a partir da data da celebração do respectivo contrato de 

arrendamento. 

A Divisão de Acção Social e Família propõe a atribuição de um T3, a Isabel 

Maria Pereira Murraças e sua família, composta pelo companheiro, Gonçalo Serra 

Rodrigues, e, dois filhos, Emanuel Pereira Murraças Afonso e Catarina Filipa Pereira 

Serra, de 20 e 14 anos de idade, respectivamente. A família de Isabel Murraças, vive 

em coabitação com outros familiares, numa casa antiga, de áreas exíguas e em mau 

estado de conservação, com infiltrações graves ao nível da cobertura. Devido à 

situação de coabitação, os filhos dormem num beliche instalado na sala de entrada, 

sem as mínimas condições de privacidade, quer para um quer para outro. Esta família é 
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beneficiária de Rendimento Social de Inserção, cujo Plano de Inserção prevê a melhoria 

das condições habitacionais. 

Considerando a situação sócio-económica da família de Isabel Maria Pereira 

Murraças o valor da renda apoiada, determinada pelo Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, a considerar no respectivo contrato de arrendamento, deverá ser no valor anual 

de €784,08 (setecentos oitenta e quatro euros e oito cêntimos), a pagar em duodécimos 

de €65,34 (sessenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) na Tesouraria do 

Município de Leiria, com efeitos a partir da data da celebração do contrato de 

arrendamento. 

A Divisão de Acção Social e Família propõe, igualmente, a atribuição do 

segundo T3, a Lídia Maria Gomes Prazeres, composta pelo companheiro, Leandro M. 

Conceição Oliveira, e, cinco filhos, Ricardo Oliveira, Alexandre Oliveira, Diogo Oliveira, 

Gil Oliveira e Rui Oliveira, de 9, 7, 5, 4, e 2 anos de idade, respectivamente. A família de 

Lídia Maria Gomes Prazeres vive num alojamento de áreas exíguas e desadequadas à 

sua dimensão, do qual pagam o valor de duzentos e cinquenta euros, valor, esse, 

demasiado elevado para os recursos económicos de que dispõem. Esta família é 

beneficiária de Rendimento Social de Inserção, cujo Plano de Inserção prevê a melhoria 

das condições habitacionais. 

Considerando a situação sócio-económica da família de Lídia Maria Gomes 

Prazeres o valor da renda apoiada, determinada pelo Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, a considerar no respectivo contrato de arrendamento, deverá ser no valor anual 

de €1.098,60 (mil e noventa e oito euros e sessenta cêntimos), a pagar por Lídia Maria 

Gomes Prazeres, em duodécimos de €91,55 (noventa e um euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) na Tesouraria do Município de Leiria, com efeitos a partir da data da 

celebração do contrato de arrendamento. 

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

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 149/99, 

de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade atribuir uma habitação T2 sita na freguesia de 

Ortigosa, à família de Almerinda Gil Pedro, bem como autorizar a celebração do 

contrato de arrendamento, fixando a renda mensal apoiada em €36,35 (trinta e seis 

euros e trinta e cinco cêntimos) a pagar na Tesouraria do Município de Leiria, com 

efeitos ao mês seguinte àquele em que for celebrado o respectivo contrato; atribuir uma 

habitação T3 sita na freguesia de Ortigosa, à família de Isabel Maria Pereira Murraças, 

bem como autorizar a celebração do contrato de arrendamento, fixando a renda mensal 

apoiada em €65,34 (sessenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) a pagar na 

Tesouraria do Município de Leiria, com efeitos ao mês seguinte àquele em que for 

celebrado o respectivo contrato; e, atribuir a segunda habitação T3, igualmente sita na 
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freguesia de Ortigosa, à família de Lídia Maria Gomes Prazeres, bem como autorizar a 

celebração do contrato de arrendamento, fixando a renda mensal apoiada em €91,55 

(noventa e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) a pagar na Tesouraria do Município 

de Leiria, com efeitos ao mês seguinte àquele em que for celebrado o respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria. Requerente: Vitor Manuel Gaspar Ferreira 
DLB N.º 1339/08 | Presente o requerimento com a entrada n.º 19783, de 2008/09/02, de 

Vitor Manuel Gaspar Ferreira, residente na Urbanização Planalto, lote 16, Parceiros, 

Vale Sepal, 2415-607 Leiria, com o NIF 181 067 110, no qual veio requerer ao 

município o pagamento de uma indemnização, no valor de €302,83, por prejuízos 

causados no veículo automóvel, com a marca e o modelo Opel Zafira e matrícula 67-

AB-68, que se encontrava estacionado em local apropriado para o efeito, na citada 

Urbanização Planalto, em virtude de uma pedra disparada por um aparador de relva 

utilizada por funcionária da Câmara, no dia 2008.08.29, cerca das 11 horas, ter partido 

o vidro lateral direito traseiro do veículo. 
No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 12.CDIA/08, de 8 de Outubro, constante do Processo de 

RCE n.º 27/2008 – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo.», de 2008/10/09 – a qual dá por 

provados os factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de deferimento 

da pretensão daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura em apreço, mero 

facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município integrado na 

actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da responsabilidade do 

município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais); 

b) decorre do n.º 1 do artigo 11.º da citada Lei n.º 67/2007 que os entes públicos 

respondem pelos danos decorrentes de actividades, coisas ou serviços administrativos 

especialmente perigosos, salvo quando, nos termos gerais, se prove que houve força 

maior ou concorrência de culpa do lesado. Por outro lado, o n.º 2 do artigo 493.º do 

Código Civil ao estipular que «quem causar danos a outrem no exercício de uma 

actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é 

obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as providências exigidas 

pelas circunstâncias a fim de os prevenir» estabelece assim uma presunção de culpa; 
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c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores mecânicos 

(no caso, uma máquina de cortar relva) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos 

meios utilizados. Uma vez que da factualidade apurada não resulta que o Município de 

Leiria tenha tomado todas as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a 

ocorrência dos danos, é ele responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos 

causados ao requerente; 

d) os danos causados na viatura -  quebra do vidro lateral direito traseiro - são uma 

consequência normal, típica, provável da utilização da máquina de cortar relva na 

actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, existindo, portanto, uma 

relação de causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

d) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender a 

responsabilidade extracontratual das autarquias locais.  

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 3589/08, 

de 9 de Outubro. 

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

12.CDIA/08, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por Vitor 

Manuel Gaspar Ferreira, no valor de €302,83. 

Mais deliberou notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Falta de espaço físico no Sector de Arquivo Administrativo 
DLB N.º 1340/08 | Retirado 

 

 

Ponto cinco 
Centrologis, Centro Logístico do Litoral. Alteração e substituição de deliberação 
DLB N.º 1340/08 | Considerando que a deliberação n.º 926/08, da reunião de 22 de 

Julho, foi rectificada pela deliberação n.º 1205/08 de 16 de Setembro, encontrando-se 

esta ainda incorrecta, propôs-se a substituição da deliberação n.º 1205/08, de 16 de 

Setembro, pelo texto abaixo transcrito.  

«Presente proposta de rectificação da deliberação presente na reunião de 22 de Julho, 

cujo teor se encontra incorrecto. 



1510 (65) 
 

CMLeiria/Acta n.º 21, de 2008.10.14                                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                                                                          

 

Assim, onde se lê «€44.660,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

euros)» deverá ler-se «€44.115,00 (quarenta e quatro mil, cento e quinze euros)». 

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

rectificação acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o proposto, 

deliberou por unanimidade substituir a deliberação n.º 1205/08, de 16 de Setembro, 

pelo texto supra mencionado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 
Encerramento da reunião  

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

encerrada a reunião, eram dezasseis horas e quinze minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
 
O Vice – Presidente da Câmara Municipal__________________________________ 

 
A Chefe da Divisão Administrativa________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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