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Acta n.º 22/2009 
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, no Salão 

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

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Senhores 

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

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

dos Santos, 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 Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa esteve 

ausente por motivos devidamente justificados. 

 Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

prestação de esclarecimentos sobre os processos de obras particulares e loteamentos, 

respectivamente. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................7 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................7 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1385/99 – Joaquim Silva Oliveira....................7 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1425/02 – P.L.A., Peças, Lda. ........................8 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1181/03 – José da Silva Antunes....................9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1182/03 – José da Silva Antunes..................10 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 724/04 – Amadeu Gonçalves Gameiro .........12 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1200/05 – Maria da Conceição Carvalho 

Confraria Portela da Venda...........................................................................................12 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 480/06 – B.P. PORTUGAL, Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, SA..................................................................................13 
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SA.................................................................................................................................17 
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Comércio Geral, Lda. ....................................................................................................19 
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Lda................................................................................................................................25 
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 Ordem do dia   

 

DLB N.º 1588/09  | Presente a acta n.º 18 referente à reunião de 4 de Agosto, cuja 

leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado 

por  unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1385/99 –  Joaquim Silva Oliveira 

DLB N.º 1589/09  | De JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA, residente na Rua D. Alzira 

Barata Rodrigues Pires de Miranda, Lote 18, na localidade de Quinta de Santo António, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração de muros e 

estrutura de cobertura de piscina, sito no Lote 18, em Quinta de Santo António, 

Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pelo 
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Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/06/09, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 6858/09, datado de 2009/06/15. Mais se refere que de 

acordo com a informação constante no presente processo (folha 233), o pedido de 

alteração de loteamento relativo ao lote 18 foi indeferido por deliberação de Câmara 

datada de 2009/07/21. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 

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

60/07, de 4 de Setembro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 

de 2009/06/09, transmitidos através do ofício n.º 6858/09, datado de 2009/06/15. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  esteve ausente aquando a análise e 

votação do presente assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1425/02 –  P.L.A., Peças, Lda. 

DLB N.º 1590/09  | De P.L.A., PEÇAS, LDA., com sede social na Estrada das Moitas 

Altas, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação e alteração de um edifício (oito armazéns), sito no local 

supra mencionado, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Industriais. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/14, constante do 

respectivo processo (folha 766), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (folha 762); 

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

especialidades; 

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

propriedades confinantes; 

4.º cumprir com as condicionantes anteriormente indicadas de acordo com o despacho 

da Senhora Vereadora datado de 2005/11/18 e da Senhora Presidente de 2007/01/04, 

nomeadamente: 
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4.1. os espaços de armazém não poderão destinar-se a comércio a retalho, face ao 

disposto no n.º 1 do artigo 49.º do Plano Director Municipal (podendo 

eventualmente destinar-se a comércio por grosso), devendo ainda garantir o 

cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo, relativamente à 

altura da construção em relação ao limite da propriedade; 

4.2. cumprir com o indicado nos pareceres do Departamento de Obras Municipais, no 

que se refere às infra-estruturas viárias e rede de águas pluviais, devendo as 

mesmas encontrar-se executadas previamente à emissão da autorização de 

utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1181/03 –  José da Silva Antunes 

DLB N.º 1591/09  | De JOSÉ DA SILVA ANTUNES, residente na Avenida 21 de Junho, 

n.º 21, na localidade e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração de um armazém, sito em Casal do Cego, Lote 16, 

freguesia de Marrazes. O edifício está inserido no loteamento n.º 13/98, encontrando-se 

de acordo com o mesmo. A proposta envolve apenas a alteração em alguns vãos de 

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

inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/14, constante do 

respectivo processo (folha 476), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  

unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida 

e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 
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6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, 

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

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

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

e. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe> = (estimativa); 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

g. Plano de Segurança e Saúde; 

h. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1182/03 –  José da Silva Antunes 

DLB N.º 1592/09  | De JOSÉ DA SILVA ANTUNES, residente na Avenida 21 de Junho, 

n.º 21, na localidade e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração de um armazém, sito em Casal do Cego, Lote 16, 

freguesia de Marrazes. O edifício está inserido no loteamento n.º 13/98, encontrando-se 

de acordo com o mesmo. A proposta envolve apenas a alteração em alguns vãos de 

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

inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/14, constante do 

respectivo processo (folha 476), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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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 

e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto 

no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, 

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

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

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

e. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe> = (estimativa); 
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f. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

g. Plano de Segurança e Saúde; 

h. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 724/04 – Amadeu Gonçalves Gameiro 

DLB N.º 1593/09  | De ANGÉLICA FÉLIX GAMEIRO, residente no Largo de São Pedro 

n.º 6, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração de um edifício de habitação unifamiliar, sito no local supra 

mencionado, no Centro Histórico e em área abrangida pela Zona Especial de Protecção 

do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/09/21, com o seguinte teor: 

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

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o pedido obteve parecer não favorável emitido pela Direcção Regional de Cultura 

do Centro, do qual deve ser dado conhecimento à requerente; 

2.º existe uma discrepância entre a área da parcela constante na Certidão da 

Conservatória do Registo Predial e a medida em projecto. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 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 2009/09/21, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1200/05 –  Maria da Conceição Carvalho 

Confraria Portela da Venda 

DLB N.º 1594/09  | De MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO CONFRARIA PORTELA 

DA VENDA, residente na Urbanização Serrada do Pinhal, Lote 15, na localidade de 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
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legalização de alteração de um edifício de habitação unifamiliar, sito na Rua do Padre 

da Portela, localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

O proposto visa pequenos ajustes interiores e exteriores do projecto 

anteriormente aprovado e licenciado, decorrentes da fase de obra, não sendo alteradas 

quer a implantação quer a área de construção, aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

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

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com as condições anteriormente impostas, transmitidas através do ofício n.º 

3505, de 2007/03/09; 

2.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

2.1. estimativa orçamental face às alterações propostas; 

2.2. calendarização dos trabalhos; 

2.3. projecto de estabilidade face às alterações propostas; 

2.4. projectos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

2.5. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de verificação 

de comportamento térmico e/ou climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 

79/2006 e Decreto-Lei n.º 80/2006, ambos de 4 de Abril; 

2.6. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no âmbito 

do SCE – Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios, de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

79/2006, de 4 de Abril, se aplicável. 

2.7. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no âmbito 

do SCE – Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios, de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, se aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 480/06 – B.P. PORTUGAL, Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, SA 

DLB N.º 1595/09  | De B.P. PORTUGAL, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES, SA, com escritórios em Lagoas Park, Edifício 3, na freguesia de 

Porto Salvo, Concelho de Oeiras, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

de um posto de abastecimento de combustíveis sito na EN 1 ao KM 120 - Lado Poente - 

Alto Vieiro, freguesia de Azoia, acompanhado da informação prestada pela Divisão 
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Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

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

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

de 2009/06/09, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 6920/09, datado de 

2009/06/16. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/06/09, transmitidos através do ofício n.º 

6920/09, datado de 2009/06/16. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 882/06 – Caixa Geral de Depósitos, SA 

DLB N.º 1596/09  | De CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, com sede social na 

Avenida João XXI, n.º 63, freguesia de S. João de Deus, concelho de Lisboa, referente 

ao projecto de arquitectura para ampliação de um estabelecimento comercial para uma 

agência bancária, sita na Rua Vale de Lobos, n.º 18, na localidade de Guimarota, 

freguesia de Leiria, face à entrega de elementos no âmbito do Código do Procedimento 

Administrativo (deliberação de 2007/07/05). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 185), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil , do qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 141); 

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

elementos: 

2.1. planta de implantação rectificada, de modo a que os lugares de estacionamento 

exteriores propostos, não interfiram com a coluna de ventilação indicada no projecto 

inicialmente aprovado;  

2.2. projectos de especialidades; 

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

de Agosto, referente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 
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4.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá garantir a pavimentação 

do espaço destinado aos lugares de estacionamento propostos e respectivo acesso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1022/06 –  MANSOS, Sociedade 

Imobiliária, SA 

DLB N.º 1597/09  | De MANSOS, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA, com sede social na 

Avenida de Berna, n.º 38, r/c direito, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 

concelho de Lisboa, referente à vistoria para verificação das condições de higiene e 

segurança de edificações devolutas em avançado estado de degradação, sitas na 

Travessa dos Poços, na localidade e freguesia de Leiria.  

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

vistoria realizada em 2009/07/01 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/15, 

constantes do respectivo processo (folhas 365 e 366), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/05/08, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do previsto no Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de sessenta dias realizar obras de manutenção e 

conservação de modo a garantir e salvaguardar a segurança pública, conforme indicado 

no Auto de Vistoria n.º 50/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 902/07 –  Fernando Miguel Estrela de 

Sousa 

DLB N.º 1598/09  | De FERNANDO MIGUEL ESTRELA DE SOUSA, residente na 

Urbanização das Pimenteiras, Lote 1, Loja n.º 326, na localidade de Rego d’Água, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício de habitação colectiva e muros, a situar em Sampão, freguesia de Marrazes, 

acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/06/09, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 6955/09, datado de 2009/06/17. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/06/09, transmitidos através do ofício n.º 

6955/09, datado de 2009/06/17. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1096/07 – Carlos Neves Rodrigues, 

Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1600/09  | De CARLOS NEVES RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA, com sede 

social na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 6, Loja 1, na localidade de 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros, numa parcela sobrante de 

um destaque efectuado em sede do processo de obras n.º 1002/05, sito em Lavegadas, 

freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Área de Equipamento e Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/05/12, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 5989/09, datado de 2009/05/20. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2009/05/12, transmitidos através do ofício n.º 5989/09, datado de 

2009/05/20. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1379/07 – MARFILIZ, Sociedade de 

Construções Marques & Filhos, SA 

DLB N.º 1601/09  | De MARFILIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & 

FILHOS, SA, com sede social na Avenida Marquês de Pombal, n.º 338, 1.º B, na 

localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para reconstrução 

parcial, alteração e ampliação de edifício existente, sendo introduzido mais um piso com 
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aumento do número de fogos (12 fogos propostos), sito na Avenida Ernesto Korrodi, 

localidade e freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

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

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

de 2009/05/26, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 6278/09, datado de 

2009/05/28. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

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

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea 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, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2009/05/26, transmitidos através do ofício n.º 6278/09, datado de 

2009/05/28. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 514/08 –  J.M. RODRIGUES & MARQUES, 

SA 

DLB N.º 1602/09  | De J.M. RODRIGUES & MARQUES, SA, com sede social no Edifício 

Pasolis, na localidade e freguesia de Maceira, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de construção edifício de habitação colectiva e muros de vedação, sito na 

localidade de Casal Andrino, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 

Densidade, encontrando-se o local abrangido pelas zonas de servidão da EDP 

Distribuição -  Energia, SA e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea,  tendo obtido 

parecer favorável emitido por estas entidades. 

O pedido foi já anteriormente objecto de análise por parte destes serviços em 

2009/03/09, tendo no entanto o requerente apresentado em 2009/07/30 aditamento ao 

pedido inicial. 

Constata-se que se encontra a decorrer para o local em questão um pedido 

referente a obras de urbanização com o n.º 2/09 que abrange a propriedade em causa, 

sendo que as referidas obras se consideram imprescindíveis para a viabilização do 

presente pedido.  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/24, constante do 

respectivo processo (folha 108 e 109), e face aos elementos agora apresentados, bem 

como à aprovação do processo de obras de urbanização acima indicado, tendo ainda 

em conta o despacho superior datado de 2009/03/13, e de acordo com o disposto no 
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artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. planta de implantação rectificada, abrangendo a totalidade da parcela face ao 

constante na Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

1.2. plantas de localização à escala 1:5000 e 1:1000 rectificadas, com a totalidade da 

parcela demarcada; 

1.3. planta da cave rectificada, devendo prever o número mínimo de lugares de 

estacionamento por fogo, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 67.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, considerando as medidas mínimas por 

lugar (5,00mx2,30m), de acordo com o indicado no anexo do referido regulamento; 

1.4. prever antecâmara entre a zona de estacionamento e a sala de condomínio, por 

motivos de salubridade; 

1.5. alçado principal rectificado, de modo a cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 

64/90 de 21 de Fevereiro, no que se refere ao artigo 35.º (ventilação permanente 

dos caminhos de evacuação – escadas; devendo indicar a entrada de ar);  

1.6. plano de acessibilidades que represente a rede de espaços e equipamentos 

acessíveis, bem como soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 

esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas com 

deficiência e mobilidade condicionada, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º163/2006 de 8 de Agosto; 

1.7. as áreas de arrumos no sótão deverão destinar-se exclusivamente a arrumos, não 

podendo ser utilizadas para fins habitacionais; 

1.8. projectos de especialidades; 

2.º cumprir em obra com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006 

de 8 de Agosto; 

3.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90 de 

21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água para extinção de incêndios; 

4.º cumprir em obra com o disposto nos artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao lote; 

6.º previamente à emissão do alvará de licença de construção do edifício deverá 

verificar-se a emissão do alvará de obras de urbanização, a que se refere o Processo 

Urb. 2/09; 

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 e executar o passeio de acordo com o acima indicado; 
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7.2. verificar-se a conclusão e recepção das obras de urbanização de que consta o 

processo Urb n.º 2/09, acima referido. 

Mais deliberou que o pedido de destaque apresentado só possa ter seguimento 

após conclusão do processo de obras de urbanização acima referido e cedência ao 

domínio público do arruamento previsto no mesmo.   

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 1603/09  | De LITTERA, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GERAL, LDA., 

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

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracção destinada a 

comércio para livraria com estabelecimento de bebidas (não alcoólicas) e Self – 

Service, num bloco misto (processo 387/99), sito no Lote E1, na Rua Afonso Lopes 

Vieira, Quinta de Porto Moniz, freguesia de Leiria, face à entrega de elementos em sede 

de audiência prévia do interessado. O pedido está inserido no processo de loteamento 

n.º 30/92, encontrando-se de acordo com o mesmo. A proposta compreende alterações 

de fachada e interiores. Verifica-se igualmente que o estabelecimento se localiza a uma 

distância inferior a 70m de um estabelecimento escolar. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/07, constante do 

respectivo processo (folha 334), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º cumprir com disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 

3.º cumprir com disposto no parecer emitido pelo Governo Civil; 

4.º no caso de proceder à venda de bebidas alcoólicas, caducará o alvará de 

autorização de utilização, nos termos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de 

Março; 

5.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

6.º apresentar, no prazo de 6 meses, o seguinte: 

6.1. projectos das redes prediais de distribuição de água e de drenagem de águas 

residuais aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 
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6.2. comprovativo de inscrição na Direcção Geral de Energia do técnico responsável 

pelo preenchimento da ficha electrotécnica; 

6.3. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações telefónicas e 

de telecomunicações rectificado, nomeadamente no que se refere à indicação da 

operação urbanística em causa, assim como dos regulamentos aplicáveis, 

devendo ainda indicar a inscrição do técnico em associação pública de natureza 

profissional; 

6.4. comprovativos de inscrição dos técnicos autores dos projectos de instalação da 

rede de gás e de instalações telefónicas e de telecomunicações em associação 

pública de natureza profissional; 

6.5. termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de instalação da 

rede de gás, de isolamento acústico e de verificação de comportamento térmico 

rectificados, nomeadamente no que se refere à indicação da operação urbanística 

em causa; 

6.6. declaração de conformidade regulamentar relativa ao projecto de verificação de 

comportamento térmico apresentado; 

6.7. esclarecimento relativo à necessidade de apresentação de projecto de 

climatização, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/06, de 4 de Abril; 

6.8. projecto de exaustão de gases e fumos; 

6.9. comprovativo válido de inscrição do técnico autor do projecto de isolamento 

acústico em associação pública de natureza profissional; 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do conteúdo dos pareceres 

emitidos pela Autoridade de Saúde (folha 234) e pelo Governo Civil (folhas 286, 287 e 

288) e informar que os termos de responsabilidade dos projectos de especialidades 

deverão indicar a fracção em causa. 

Deliberou ainda  que, posteriormente à emissão do alvará de utilização do 

estabelecimento de bebidas não alcoólicas, seja dado conhecimento do mesmo à 

Direcção Regional de Educação do Centro e A.S.A.E. - Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica, entidades competentes da fiscalização para efeitos do disposto 

nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2002, de 20 de Janeiro, anexando cópia da 

declaração da requerente dizendo que não serão comercializadas bebidas alcoólicas 

(folha 259), Planta do R/Chão (folha 244) e plantas de localização (folhas 103 e 104). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 722/08 –  José António Costa da Silva 

DLB N.º 1604/09  | De JOSÉ ANTÓNIO COSTA DA SILVA, residente Rua de S. Miguel, 

n.º 408, na localidade de Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um pavilhão 

destinado a armazém e construção de um telheiro, sito na Rua dos Romeiros, na 
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localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade 

O processo obteve parecer do Ministério da Defesa Nacional – Direcção de 

Infra-Estruturas (folhas 104 a 107) e Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 54). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 110), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Ministério da Defesa Nacional – Direcção de 

Infra-Estruturas; 

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

elementos: 

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

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, do qual deve ser dado 

conhecimento ao requerente; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 735/08 –  Maria da Conceição Ferreira 

dos Santos Borges Correia 

DLB N.º 1605/09  | De MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS BORGES 

CORREIA, residente em Casal dos Conrados, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração e ampliação de um edifício de 

habitação unifamiliar, anexo e muros, sito no local supra mencionado, numa zona 

definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade sujeito a Plano de Pormenor. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 90), 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 apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, projectos de 

especialidades; 

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

propriedades confinantes; 

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

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 847/08 –  Maria Otília Gonçalves Rocha 

DLB N.º 1606/09  | De MARIA OTÍLIA GONÇALVES ROCHA, residente na Rua Coronel 

Artur Paiva, n.º 21, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício para garagem, numa parcela a destacar de 

uma propriedade sita em Telheiro, freguesia de Barreira, numa zona definida no Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 63), tendo em conta o parecer favorável emitido pelo EP – 

Estradas de Portugal, SA e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, com o ónus de não 

fraccionamento registado; 

1.2. requerimento/pedido de licença (Mod. 3A – 01, disponível na Internet no sítio 

www.cm-leiria.pt; 

1.3. planta de localização à escala 1:1000 rectificada relativamente à delimitação da 

parcela junto da garagem pretendida; 

1.4. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, dado 

que se trata de um novo processo e não de um aditamento; 

1.5. projectos de especialidades; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente do conteúdo do parecer emitido 

pela EP - Estradas de Portugal, SA (folha 61). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 10/09 – Fernando Nuno Marques Faria 

Lopes. 
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DLB N.º 1607/09  | De FERNANDO NUNO MARQUES FARIA LOPES, residente na Rua 

Cidade de Halton, Lote 10, n.º 65, 4.º D, em Quinta do Seixal, freguesia de Leiria, 

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

unifamiliar e muros, a situar em Casais Novos, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade, sujeita a Plano de Pormenor, face à entrega de novos elementos 

apresentados em sede de audiência previa e face à pavimentação do arruamento 

entretanto executada após verificação no local. 

O projecto obteve parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folha 62). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 77), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público, para alargamento do arruamento e execução de passeio, 

devendo para o efeito medir-se 3,25m ao eixo do referido arruamento, assim como 

1,80m para o passeio;  

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

2.1. elementos gráficos rectificativos de acordo com o indicado no ponto anterior; 

2.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

ainda constar que foram observadas, na elaboração do projecto, as normas legais 

e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada); 

2.3. ficha de segurança contra risco de incêndio (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro) rectificada e de acordo com o último modelo disponibilizado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.4. projectos de especialidades;  

3.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.»; 

4.º garantir em obra a disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 
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5.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes e eventuais direitos de passagens existentes; 

6.º a responsabilidade de eventuais reforços ou alterações às infra-estruturas existentes 

que venham a ser exigidas pelas respectivas entidades são do requerente; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante 

a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

7.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 178/09 –  Carla Sofia Gaspar Duarte 

Morais 

DLB N.º 1608/09  | De CARLA SOFIA GASPAR DUARTE MORAIS, residente na Rua da 

Arieira, n.º 6, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

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

com demolição das construções existentes, sito no local supra mencionado.  

 O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

- Força Aérea, do qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 108). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 110), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio com a 

largura de 1,80m; 

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

2.1. elementos rectificativos relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 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 



1904 (25)  

CMLeiria/Acta n.º 22, de 2009.09.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra a disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

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

propriedades confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, 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; 

6.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 284/09 –  RUFASCONSTROI, Unipessoal, 

Lda. 

DLB N.º 1609/09  | De RUFASCONSTROI-UNIPESSOAL, LDA, com sede social na Rua 

do Brejo, Lote 2, n.º 825, na localidade e freguesia de Milagres, referente ao projecto de 

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

vedação, a situar no Beco da Maruja, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 91), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

bem como ao parecer emitido pela EDP Distribuição de Energia, SA, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EDP Distribuição de Energia, SA, do 

qual deve ser dado conhecimento ao requerente (folha 84); 

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento do arruamento e 

execução do passeio, devendo para o efeito medir-se 3,5m ao eixo do referido 

arruamento acrescido de 1,5m para passeio; 

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

3.1. elementos rectificativos relativamente ao indicado no ponto n.º 2; 
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3.2. documento comprovativo da EDP Distribuição de Energia, SA, esclarecendo quanto 

à possibilidade de dar início aos trabalhos, face ao parecer emitido por esta 

entidade; 

3.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, devendo 

ainda constar que foram observadas, na elaboração do projecto, o Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

(segurança contra riscos de incêndios em edifícios); 

3.4. projectos de especialidades; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00 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 garantir em obra a disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

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

propriedades confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder 

à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 

berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

do Departamento de Obras Municipais; 

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

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 323/09 –  Jaime Pereira Teotónio 

DLB N.º 1610/09  | De JAIME PEREIRA TEOTÓNIO, residente na Rua Dr. José 

Gonçalves, n.º 61, 1.º Andar, Escritório n.º 5, na localidade e freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício misto destinado a 

habitação e serviços, a situar em Olhalvas, Calçada do Bravo, freguesia de Pousos, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Área Consolidada e Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Alta e Média Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pelo Ministério da Defesa Nacional 

– Força Aérea, do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente (folha 163). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 165), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público faixa de terreno no lado Sul, Poente e Norte para 

alargamento dos arruamentos, estacionamento e passeios, de acordo com o projecto 

apresentado; 

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

elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado devendo 

ainda constar que foram observadas, na elaboração do projecto, o Decreto-Lei 

163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada); 

2.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios nos termos do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro, dado que o proposto não se enquadra na 1.ª 

categoria de risco; 

2.3. 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, devendo abranger a parte habitacional; 

2.4. projectos de especialidades; 

3.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.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada) e do 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em 

edifícios); 

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

edifício; 

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

propriedades confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

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

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

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 553/09 –  Zélia Maria de Palma Mendes 

DLB N.º 1611/09  | Retirado. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos genéricos 

1.2.1. Processo genérico n.º 41/01 – Manuel Oliveir a Mira Quiaios 

DLB N.º 1612/09  | De MANUEL OLIVEIRA MIRA QUIAIOS, residente na Rua Gastão 

Neves, n.º 1, 1.º direito, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de construção de um edifício 

relativo a uma concessão de apoio de praia completo/equipamento destinado a 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão. 

O requerente apresentou um aditamento ao projecto de arquitectura 

contemplando algumas modificações a nível interior, não sendo alterada a implantação 

ou área de construção previstas inicialmente. Verifica-se ainda que não são agravadas 

as condições de acessibilidade anteriormente previstas. 

O requerente possui contrato de concessão válido até 2010/10/20 (folha 289). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 314), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de 

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

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, tendo em conta que 

se trata de um equipamento com concessão atribuída pelo Ministério do Ambiente, 

condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro; 
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3.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

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

artigo 46.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara de Leiria; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º apresentar: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha ); 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h. Plano de Segurança e Saúde; 

i. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo genérico n.º 6/03 – Manuel Oliveira  Mira Quiaios 

DLB N.º 1613/09  | De MANUEL OLIVEIRA MIRA QUIAIOS, residente na Rua Gastão 

Neves, n.º 1, 1.º direito, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de construção de um edifício 

relativo a uma concessão de apoio de praia simples/equipamento destinado a 

estabelecimento de bebidas, sito na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

O referido projecto obteve parecer favorável quanto à arquitectura na 

Deliberação de Câmara de 2003/01/20 (folha 86). 

O requerente apresentou um aditamento ao projecto de arquitectura 

contemplando algumas modificações a nível interior, não sendo alterada a implantação 

ou área de construção previstas inicialmente. Verifica-se ainda que não são agravadas 

as condições de acessibilidade anteriormente previstas. 

O requerente possui contrato de concessão válido até 2011/12/30 (folhas 135, 

256 e 278). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/21, constante do 

respectivo processo (folha 280), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de 

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

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, tendo em conta que 

se trata de um equipamento com concessão atribuída pelo Ministério do Ambiente, 

condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro; 

3.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

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

artigo 46.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara de Leiria; 

4.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

5.º apresentar: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de 

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha ); 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h. Plano de Segurança e Saúde; 

i. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.3. Análise dos seguintes processos de vistoria 

1.3.1. Processo de vistoria n.º 24/04 – Dulcínia Vi eira Florêncio 

DLB N.º 1614/09  | De DULCÍNIA VIEIRA FLORÊNCIO, residente na Travessa do Horto, 

r/c, esquerdo, Bairro Agostinho, na localidade de Arrabalde Aquém, freguesia de Leiria, 

referente à vistoria para verificação das condições de salubridade e segurança de um 

edifício degradado, constituído por duas moradias geminadas, sito no local supra 

mencionado, propriedade do Senhor Luciano Marques Rodrigues residente em 

Gondomaria, Concelho de Ourém. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/08/21, constante do 

respectivo processo (folha 42), e face à informação prestada pelos Serviços de 

Fiscalização em 2009/08/13, que refere que não foi dado cumprimento às obras 

indicadas no Auto de Vistoria n.º 25/09, e de acordo com a deliberação de Câmara de 

2009/06/09, deliberou por unanimidade  notificar o proprietário acima identificado, nos 

termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, e nos termos do previsto no Código de Procedimento Administrativo, para no 

prazo de 30 dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à 

correcção das deficiências constantes no Auto de Vistoria supra mencionado. 

Mais deliberou  dar conhecimento à requerente do conteúdo da informação 

prestada pelos serviços de fiscalização datada de 2009/08/13 (folha 41). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de vistoria n.º 6/09 – João Carlos dos Santos 

DLB N.º 1615/09  | De JOÃO CARLOS DOS SANTOS, residente na Rua Comissão de 

Iniciativa, n.º 15 – 1.º frente, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para 

efeitos de verificação das condições de higiene e segurança de uma fracção sita no 

local supra mencionado, propriedade de Maria da Conceição Pereira Marques, 

residente na Rua Tenente Valadim, n.º 52, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

vistoria realizada em 2009/07/14 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/18, 

constantes do respectivo processo (folhas 12 e 13), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/07/14, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 
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artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do 1.º Frente, para executar as obras de conservação 

necessárias à correcção das deficiências constantes do Auto de Vistoria n.º 45/09, cujo 

conteúdo lhe deve ser transmitido, nos termos do previsto no Código do Procedimento 

Administrativo, artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Junho e artigo 1074.º do 

Código Civil; 

3.º notificar o proprietário do apartamento identificado como 2.º Frente, para que, face 

ao teor do Auto de Vistoria acima identificado, cujo conteúdo lhe deve ser igualmente 

transmitido, e ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, e nos termos do previsto 

no Código do Procedimento Administrativo, efectue as obras necessárias à reparação 

sanitária, nomeadamente a reparação das canalizações; 

4.º dar conhecimento ao inquilino do apartamento 1.º Frente do conteúdo do Auto de 

Vistoria e da deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de participaçã o 

1.4.1.Processo de participação n.º 78/06 – Polícia de Segurança Pública 

DLB N.º 1616/09  | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com sede no Largo de S. 

Pedro, n.º 4, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 

verificação das condições de higiene e segurança do edifício que se encontra devoluto, 

e em risco de ruir, sito na Rua Fernão de Magalhães, n.ºs 12, 14 e 16, na localidade e 

freguesia de Leiria, propriedade de Francisco Marques Rodrigues, residente no Largo 

Nossa Senhora da Conceição, n.º 10, na localidade de Vidigal de Cima, freguesia de 

Pousos. 

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

vistoria realizada em 2009/07/01 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/15, 

constantes do respectivo processo (folhas 32 e 33), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/05/15, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e face às preocupações decorrentes, para continuar a 
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manutenção e conservação das fachadas do edifício sito no local acima referido, com 

frente para a via pública e assegurar a estabilidade dos pisos interiores e cobertura do 

mesmo edifício, conforme apontado no Auto de Vistoria n.º 49/09, cujo conteúdo deverá 

ser transmitido ao dono do edifício; 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a 

decisão tomada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de participação n.º 91/06 – Polícia  de Segurança Pública 

DLB N.º 1617/09  | De POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, com sede no Largo de S. 

Pedro, n.º 4, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de 

verificação das condições de higiene e segurança do edifício sito na Rua Comissão da 

Iniciativa, na localidade e freguesia de Leiria, propriedade de Luís Gomes da Fonseca, 

residente na Rua da Portela, n.º 1061, na localidade de Mata dos Milagres, freguesia de 

Milagres. 

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

vistoria realizada em 2009/07/01 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/15, 

constantes do respectivo processo (folha 36 e 37), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/06/09, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro e n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pela Lei n.º 60/07, de 4 de Junho; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei 

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

alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do previsto no Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de sessenta dias proceder à realização de obras de 

manutenção e conservação apontadas no Auto de Vistoria n.º 48/09, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido ao dono do edifício. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de participação n.º 257/07 – Armand o Albino Neto 

DLB N.º 1618/09  | De ARMANDO ALBINO NETO, residente na Rua Dr. Magalhães 

Pessoa, n.º 4, r/c direito, na localidade e freguesia de Leiria, referente à vistoria para 

efeitos de verificação das condições de higiene e segurança do edifício misto (alçado 

posterior), sito em Marachão, na localidade e freguesia de Leira, propriedade da 
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Rodoviária do Tejo, SA – Direcção Operacional de Leiria, com sede na Avenida Heróis 

de Angola, n.º 30 – 2.º esquerdo, na localidade e freguesia de Leiria. 

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

vistoria realizada em 2009/08/19 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/09/15, 

constantes do respectivo processo (folhas 17 e 18), deliberou por  unanimidade  o 

seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/07/24, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do previsto no Código do 

Procedimento Administrativo, para executar as obras necessárias à correcção das 

deficiência apontadas no Auto de Vistoria n.º 46/09, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido ao dono do edifício; 

3.º dar conhecimento ao autor da exposição apresentada em 2007/08/07, Senhor 

Armando Albino Neto, do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que recair 

sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 25/87 – Faustino Rodrigues Manso Júnior e 

Outro 

DLB N.º 1619/09  | De JOAQUIM MANUEL DA SILVA E OUTRO, residente na Travessa 

dos Silvas, 49, em Cruz d’Areia freguesia de Leiria, referente ao cancelamento da 

garantia bancária destinada a garantir a execução da rede de águas e de esgotos, do 

loteamento situado em Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/26, constante do respectivo processo (folha 

1311), e atendendo ao parecer favorável emitido pelos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, quanto à recepção definitiva das respectivas infra-estruturas, 

deliberou por unanimidade  autorizar o cancelamento da garantia bancária n.º 

1431.91/9, emitida em 11/06/1991, pelo Banco Fomento e Exterior, SA, destinada a 

garantir a execução da rede de águas e de esgotos (folha 201), uma vez que se 

encontram concluídas as infra-estruturas que a mesma cauciona. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.5.2. Processo de loteamento n.º 25/87 – Faustino Rodrigues Manso Júnior e 

Outro 

DLB N.º 1620/09  | De FERNANDO & RODRIGUES, IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na 

Rua do Porto de Mós n.º 107, em Almuinha Grande, freguesia de Marrazes, referente 

aos projectos de alterações das infra-estruturas nomeadamente da rede viária, da rede 

de águas e da rede de esgotos dos lotes 19, 20 e 21 do loteamento situado em Cruz da 

Areia, freguesia de Leiria. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais (folha 1266) 

e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (folha 1359), não se vê 

inconveniente na aprovação dos projectos de alterações às infra-estruturas, pelo que se 

propõe a sua aprovação. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/26, constante do respectivo processo (folha 

1311), 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, deliberou por  

unanimidade aprovar as alterações aos projectos de infra-estruturas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 25/87 – Faustino Rodrigues Manso Júnior e 

Outro 

DLB N.º 1621/09  | De SIMÕES, SILVA & FILHOS, LDA., com sede na Rua dos Vasos 

n.º 5, Cruz d`Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de alteração aos lotes 8 e 

10 do loteamento situado em Quinta dos Vasos, Cruz d`Areia, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 2009/08/27, com o seguinte teor: 

«Tratam-se de alterações aos lotes 8 e 10 do loteamento fls. 21 (pasta 7), que 

consistem “…na redistribuição da área líquida de construção. Não haverá aumento das 

áreas úteis de construção…”. 

Chama-se a atenção de que os lotes 8 e 10 já foram objecto de alterações 

(junção dos lotes e alteração de uso para equipamento creche e jardim de infância) fls. 

1087, tendo sido aprovadas por deliberação de Câmara de 2006/05/04 fls. 1148.  

No entanto, o aditamento ao Alvará das alterações aprovadas nunca foi 

solicitado, não tendo sido o mesmo emitido. 

Analisado o projecto de alterações agora apresentado verifica-se o seguinte: 

1) as áreas de construção para habitação, nos lotes 8 e 10, são aumentadas de 

230 m² para 280 m² e de 205 m² para 305 m², respectivamente, não tendo sido 

contabilizadas, as áreas de construção dos anexos; 

2) as áreas de implantação e as áreas da cave dos lotes 8 e 10, são 

aumentadas de 100 m² para 140 m² e de 110 m² para 160 m², respectivamente; 
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3) os afastamentos definidos na tabela de valores da planta de síntese 

aditamento fls.1 (pasta 7), não correspondem aos desenhos dos polígonos dos lotes. 

Os lotes e polígonos também não se encontram cotados. 

Face ao exposto e atendendo a que, são alterados os parâmetros urbanísticos 

do loteamento, o projecto de alterações encontra-se mal elaborado, pelo que se propõe-

se o seu indeferimento.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/27, constante da pasta 7 (folha 24), ao abrigo 

do disposto no 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, deliberou por  unanimidade  manifestar a 

intenção de indeferir o projecto de alteração referente aos lotes 8 e 10 do loteamento 

supra citado, devendo notificar-se a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo para, no prazo de 30 dias, dizer o que se lhe 

oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 14/94 – Anabela F aria D. Cruz e Outros 

DLB N.º 1622/09  | De EMANUEL MARQUES CLEMENTE E OUTROS, residente na 

Rua do Regedouro n.º 25, freguesia de Amor, 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 alteração aos lotes 2, 4 e 5 do 

loteamento situado no lugar e freguesia de Amor. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/09/11, verifica-se o seguinte: 

«Por deliberação de Câmara de 2007/08/30 fls. 207, foi manifestada a intenção de 

indeferimento da alteração aos lotes 2, 4 e 5, tendo sido notificado o requerente nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

O requerente a fls. 222, apresenta “correcções” às alterações anteriormente 

apresentadas. 

Analisado o projecto agora apresentado, verifica-se que a proposta incide, da 

mesma forma, na criação de anexos, não sendo a mesma explícita nas áreas de 

construção e nas áreas de implantação dos mesmos. 

Os valores das áreas das tabelas apresentadas não têm leitura, face à pretensão 

de criação de anexos e da área descrita de 240 m², na memória descritiva. 

O projecto de alterações altera também, os parâmetros urbanísticos dos restantes 

lotes, sem terem sido requeridos. 

Face ao exposto, atendendo ao referido e uma vez que não foi dada resposta ao 

motivo que teve como base o referido indeferimento, continuando a verificar-se, dos 

elementos apresentados, que é excedido o índice de construção, propõe-se que o 
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processo seja indeferido de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-

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

Junho.» 

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

apresentados não permitem obstar aos motivos que estiveram na origem da proposta 

de indeferimento tomada em reunião de 2007/08/30 e que a pretensão continua a 

exceder o índice de construção estabelecido no artigo 56.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, 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, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de alteração 

aos lotes 2, 4 e 5 do loteamento supra citado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 8/00 – EDIFOZ, Em preendimentos Imobiliários, 

SA 

DLB N.º 1623/09  | De EDIFOZ, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

na Rua de Leiria n.º 50, em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, 

referente ao projecto de alteração ao lote 108 do loteamento situado em Quinta da 

Carvalha, freguesia de Parceiros. 

As alterações consistem em contemplar, para além do uso já definido (Terciário), 

os usos de restauração, bebidas ou Indústria compatível com o uso habitacional. 

Decorreu o período de consulta pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

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

4 de Setembro, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/01, constante da pasta 6 (folha 33), o abrigo 

do disposto no artigo 27.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  a aprovar a 

alteração requerida para o lote 108, devendo a requerente solicitar, no prazo de um 

ano, a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da Planta de 

Síntese (Anexo I) em suporte de papel e um em suporte digital, bem como certidão da 

Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, caso a que conste do processo 

não se mantenha válida ou actualizada à data da entrada do requerimento a solicitar a 

emissão do Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 15/00 – Vítor Man uel Nascimento Graveto e 

Outra 

DLB N.º 1624/09  | De VÍTOR MANUEL NASCIMENTO GRAVETO (E OUTRA), 

residente na Avenida Dr. Dias da Silva n.º 159, 1.º, freguesia de Santo António dos 
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Olivais, Concelho de Coimbra, referente à vistoria para efeitos de recepção provisória 

das infra-estruturas referentes aos arranjos exteriores do loteamento situado em Praia 

do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Da vistoria efectuada em 2009/09/01, a perita da Divisão de Parques e Espaços 

Verdes considera que os trabalhos referentes aos arranjos exteriores se encontram 

executados em conformidade com o projecto apresentado. 

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

n.º 55/09, constante do respectivo processo (folha 621), para efeitos do disposto nos 

artigos 24.º e 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de 

Agosto, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das infra-estruturas referentes aos arranjos 

exteriores do loteamento designado em epígrafe; 

2.º autorizar a redução da caução abaixo indicada para 10 % do seu valor inicial, sendo 

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

que a mesma cauciona: 

2.1. garantia bancária n.º 779/2003-S, emitida em 2003/09/01, pelo Banco Português 

de Negócios, S.A., destinada a garantir a execução dos arranjos exteriores (folha 

290). 

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

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.7. Processo de loteamento n.º 16/03 – José da S ilva Antunes 

DLB N.º 1625/09  | De JOSÉ DA SILVA ANTUNES, residente na Avenida 21 de Julho 

n.º 21, em Caxarias, Concelho de Ourém, referente ao projecto de loteamento para a 

constituição de 4 lotes destinados a habitação unifamiliar, numa propriedade situada em 

São Romão, freguesia de Pousos, e inserida em espaço urbano, em área habitacional 

ou residencial de baixa densidade, de acordo com a planta de delimitação do 

aglomerado de Leiria, do Plano Director Municipal. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 

2009/09/10, verifica-se o seguinte: 

«Aquando da apresentação do presente processo, existia uma solução inicial do 

loteamento n.º 12/03, que permitia a continuidade das infra-estruturas do loteamento. 

A solução inicial do loteamento n.º 12/03, foi substancialmente alterada, 

diminuindo a sua área de intervenção, deixando de estar projectados os arruamentos 

que permitiam o acesso à propriedade do presente loteamento. 

Assim, propõe-se o indeferimento do presente loteamento, por impossibilidade 

de ligação das infra-estruturas do mesmo às infra-estruturas existentes, ao abrigo do 
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artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/10, constante do respectivo processo (folha 

82), ao abrigo do disposto no 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, deliberou por  

unanimidade  manifestar a intenção de indeferir o projecto de loteamento supra citado, 

devendo notificar-se 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  transmitir ao promotor o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

PT – Comunicações, S.A., pela Freguesia de Pousos, pela Divisão de Espaços Verdes, 

pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, pela EDP Distribuição – Energia, SA, 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e pelo Departamento de Obras 

Municipais (folhas 50 a 51, 52, 54 a 55, 72, 73 a 74, 75 a 78 e 80 a 81). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.8. Processo de loteamento n.º 8/06 – EDIFOZ, Em preendimentos Imobiliários, 

SA 

DLB N.º 1626/09  | De EDIFOZ, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com sede 

social em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 33 lotes (14 destinados a habitação colectiva e 19 

destinados a habitação unifamiliar, estando previsto o uso de terciário no rés-do-chão 

do lote 27) numa propriedade situada em Quinta do Rei, freguesia de Pousos, 

abrangida pelo Estudo-Conjunto da Quinta do Rei – 1ª fase. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, verifica-se 

o seguinte: 

1.º a pretensão cumpre, na generalidade, com o Regulamento do Plano Director 

Municipal, tendo decorrido o período de consulta pública, nos termos do artigo 22.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, sem oposição; 

2.º considerando o previsto no artigo 82.º do Regulamento do PDM, verifica-se uma 

insuficiência de área de cedência para zonas verdes/equipamento, contabilizada em 5 

619 m2, a que corresponde uma compensação de €243.222,74. 

Com vista a dar cumprimento ao previsto no artigo 82.º do referido Regulamento, 

a promotora do loteamento veio propor a cedência dos lotes 20 e 21 ao domínio privado 

do Município, tendo os mesmos sido avaliados através do simulador da Direcção Geral 

de Impostos em €112.870,00 cada um, o que perfaz o valor total de €225.740,00 (folha 

229-verso). 
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Calculada a diferença entre o valor da compensação definido pela Divisão de 

Loteamentos (€243.222,74) e o valor resultante da avaliação dos lotes propostos para 

cedência (€225.740,00), continua a verificar-se um défice de €17.482.74.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/07/23 e 2009/03/31, constantes do 

respectivo processo (folhas 222 e 208), ao abrigo do disposto no artigo 21.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 referente à operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas, elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

Serviços do Município e pelas entidades consultadas, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos à requerente (folhas 183 a 202, 215, 130 a 132); 

2.º comparticipar no reforço das infra-estruturas; 

3.º solicitar junto da Direcção Regional do Ambiente o licenciamento da descarga de 

águas pluviais na linha de água,  conforme estabelecido na Lei n.º 58/05, de 29 de 

Dezembro, e apresentar desenhos de pormenores da boca de descarga e dissipação de 

energia na referida linha de água; 

4.º apresentar planta de zonamento corrigida de acordo com o parecer emitido pela EP 

– Estradas de Portugal, SA; 

5.º manter o corredor de passagem da linha de alta tensão, devendo ser garantidas as 

distâncias regulamentares à referida linha , conforme parecer emitido pela EDP 

Distribuição, Energia SA; 

6.º ceder ao domínio público a área de 13 976 m2, destinada a arruamentos, passeios, 

caminho pedonal, estacionamentos, local para instalação de contentores subterrâneos 

de resíduos sólidos, espaços verdes e equipamento; 

7.º ceder ao domínio privado do município os lotes 20 e 21, com área de 234 m2 cada 

um, e proceder ao pagamento de €17.482,74, como compensação por área não cedida 

para equipamento e zonas verdes.  

 Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea e pela Freguesia de Pousos (folhas 203, 204, 172, 129) e 

conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a competente escritura notarial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.9. Processo de loteamento n.º 11/07 – Henrique José Dinis Alvo Silva 

DLB N.º 1627/09  | De HENRIQUE JOSÉ DINIS ALVO DA SILVA, residente na Rua dos 

Arrabaldes n.º 10, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de loteamento para a 

constituição de 4 lotes destinados a habitação unifamiliar, numa propriedade situada em 
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Arroteia, freguesia de Souto da Carpalhosa, inserida em área habitacional, núcleo 

urbano da Arroteia, de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director 

Municipal. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, verifica-se 

o seguinte: 

1.º a pretensão tem pareceres favoráveis das entidades consultadas; 

2.º a planta de síntese não se encontra elaborada de acordo com a alínea c) do n.º 1 do 

ponto 8.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, nomeadamente pela falta de 

parâmetros urbanísticos, redes de infra-estruturas e respectivas legendas. No entanto 

os parâmetros urbanísticos encontram-se definidos nas tabelas anexas ao projecto; 

3.º o raio de curvatura do passeio junto ao lote C deverá ter a concordância adequada 

para a normal circulação de veículos, assim como o vértice do mesmo lote, de forma a 

acompanhar o passeio. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/14, constante do respectivo processo (folhas 

77 e 78), ao abrigo do disposto no artigo 21.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 referente à operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas, elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

Serviços da Câmara e pelas entidades consultadas, cujos conteúdos deverão ser 

transmitidos ao requerente (folhas 47 a 49, 52 a 54, 55 a 56, 63 a 70 e 72 a 73); 

2.º apresentar planta de síntese corrigida devidamente elaborada de acordo com a 

alínea c) do n.º 1 do ponto 8.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, devendo a 

mesma conter os parâmetros urbanísticos, redes de infra-estruturas e respectivas 

legendas; 

3.º  reformular a solução urbanística de modo a prever que o raio de curvatura do 

passeio junto ao lote C tenha uma concordância adequada para a normal circulação de 

veículos, assim como o vértice do mesmo lote, de forma a acompanhar o passeio; 

3.º ceder ao domínio público a área de 654 m² destinada a arruamento a construir, 

arruamento a beneficiar, passeios, estacionamentos, caldeira e espaço para resíduos 

sólidos urbanos; 

4.º efectuar o pagamento de €4.125,94 ao Município de Leiria, como compensação por 

área não cedida para equipamento, contabilizada em 170,66 m², de acordo com o n.º 5 

do artigo 55.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Quanto à localização do nicho para instalação dos contentores de resíduos 

sólidos Urbanos, deverá a Divisão de Loteamentos articular com a Divisão de 

Ambientes e Serviços Urbanos a solução a adoptar. 
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Mais deliberou  transmitir ao promotor os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E., e pela Freguesia de Souto da Carpalhosa 

(folhas 45 e 62). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.10. Processo de loteamento n.º 1/08 – ESCUDIM, Escudeiro Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 1628/09 | Retirado. 

 

1.6. Análise do processo de obras de urbanização n. º 2/09 – J.M. RODRIGUES & 

MARQUES, SA (e outra) 

DLB N.º 1629/09  | De J.M. RODRIGUES & MARQUES, SA (E OUTRA), com sede no 

Edifício Pasolis, freguesia de Maceira, referente ao pedido de licenciamento de obras de 

urbanização que se pretende levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos, em 

área inserida em espaço urbano. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/03, o 

processo contém os projectos de infra-estruturas com pareceres favoráveis de todas as 

entidades e serviços da Câmara, pelo que o mesmo poderá ser aprovado. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/09/3, constante do respectivo processo (folha 

339), ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

1.º aprovar os projectos de infra-estruturas das redes viária e de drenagem de água 

pluviais e aceitar as cedências propostas pelos requerentes para integrarem o domínio 

público municipal, com a área total de 1.583 m², destinados a arruamentos, 

estacionamentos, acessos às garagens, passeios e ecopontos e serventia de acesso a 

infra-estruturas, devendo os requentes apresentar planta de cedências com indicação 

das áreas cedidas em cada prédio (cinco exemplares em suporte de papel e um 

exemplar em suporte digital)  

2.º deferir o licenciamento das obras de urbanização referentes à operação urbanística 

designada em epigrafe, condicionado ao seguinte: 

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

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

efeito os elementos constantes da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, 

nomeadamente: 

2.1.1. documento comprovativo da prestação da caução no valor de €102.508,19, 

autónoma à primeira solicitação, destinada a garantir a boa e regular execução das 

obras de urbanização referentes às infra-estruturas eléctricas (€12.147,05), às redes de 

águas e de esgotos domésticos e pluviais (€22.744,55), à rede viária (€64.065,00) e dos 

arranjos exteriores (€3.551,59), devendo do mesmo constar a seguinte cláusula: «A 
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caução apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal, mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de urbanização, 

ficando sujeita à actualização nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro»; 

2.1.2. documento comprovativo do pagamento na Tesouraria dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento da comparticipação para reforço da rede de 

água a montante do terreno, no valor de €27.250,00, acrescido de IVA à taxa em vigor; 

2.1.3. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

de documento comprovativo (válido e actualizado) da sua inscrição em Associação 

Pública de natureza profissional; 

2.1.4 declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

identificação de pessoa colectiva); 

2.1.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), de classe >= 

1; 

2.1.7 apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, acompanhado do recibo válido comprovativo do 

respectivo pagamento; 

2.1.8 plano de Segurança e Saúde; 

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

3.º após a emissão do alvará, executar os trabalhos no prazo de 6 meses; 

4.º cumprir em obra com as seguintes condições: 

4.1. respeitar os projectos e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, incluindo as condições fixadas pelas entidades externas ao Município 

no âmbito da aprovação dos respectivos projectos de engenharia de 

especialidades, cujos conteúdos deverão ser transmitidos aos requerentes (folhas 

177, 178 a 182, 185, 187, 299 a 302); 

4.2. até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal dessa 

intenção, comunicando também a identidade da pessoa (singular ou colectiva) 

encarregada da execução dos mesmos, de acordo com o previsto no artigo 80.º-A 

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

Lei n.º 60/04, de 4 de Setembro; 

4.3. cumprir com o disposto no regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição resultantes da realização da operação urbanística; 
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4.4. após a emissão do alvará, afixar no prazo de dez dias o aviso de publicidade, bem 

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

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

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

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

4.6. cumprir com o disposto na Secção II do Capítulo IV do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria (segurança e higiene no local das 

obras); 

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

do espaço público, ao levantamento do estaleiro, à limpeza da área, de acordo 

com o regime da gestão de resíduos de construção e demolição nela produzidos, 

e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenha causado em 

infra-estruturas públicas, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

5. requerer as recepções provisória e definitiva das obras de urbanização, nos 

termos do artigo 87.º do Decreto-Lei acima referido, devendo previamente ao pedido de 

recepção provisória apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial 

actualizada quanto à área e eventuais confrontações; 

6. aquando da recepção provisória, elaborar compilação técnica nos termos do plano 

de Segurança, com a apresentação junto das diversas entidades de telas finais com os 

traçados e perfis definitivos dos arruamentos e das redes de colectores e abastecimento 

de água. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

2.1. Processo n.º T – 93/2004. Empreitada de remode lação do edifício da Ex-

Cadeia e Construção de Corpos de Ligação. Edifício dos Paços do Concelho. 

Leiria. Estudo de revisão de preços para aprovação e trabalhos a mais 

DLB N.º 1630/09  | Pela empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ, SA, e confirmado pelo 

Departamento de Obras Municipais, foi presente para aprovação o Estudo de Revisão 

de Preços Provisória referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no valor de €39.048,30 + 

IVA. 

Presente também uma informação do citado Departamento referindo a 

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

€134.014,96 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €286.559,72 + 
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IVA, o que perfaz um total de €420.574,68 + IVA e trabalhos a menos no valor de 

€161.992,59 + IVA. 

Em 16 de Agosto de 2005 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€2.348.901,85 + IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal, 

valor este corrigido pela deliberação n.º 910, tomada na reunião de Câmara do dia 22 

de Julho de 2008, para o valor de €2.344.250,24 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento, e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais, deliberou por unanimidade  aprovar o Estudo de 

Revisão de Preços Provisória referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no valor de 

€39.048,30 + IVA. 

Mais deliberou  analisar e aprovar a realização dos trabalhos a mais a preços de 

proposta no valor de €134.014,96 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor 

de €286.559,72 + IVA, o que perfaz um total de €420.574,68 + IVA, e trabalhos a menos 

no valor de €161.992,59 + IVA, conforme informação do Departamento de Obras 

Municipais e ainda dar conhecimento à empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 84/2005. Empreitada de remode lação do edifício n.º 4 da 

Câmara Municipal de Leiria em S. Romão, Pousos, Lei ria. Estudo de revisão de 

preços para aprovação 

DLB N.º 1631/09  | Pela firma JCE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, LDA., e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais, foi presente 

para aprovação o Estudo de Revisão de Preços definitiva referente aos Autos n.ºs 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12T+ e 13T+ no valor de €6.451,96 + IVA. 

Em 27 de Julho de 2006 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€337.455,37+IVA conforme deliberação tomada em reunião da câmara municipal. 

Em 5 de Agosto de 2008 foi aprovada a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €25.542,11+IVA e trabalhos a mais a preços acordados 

no valor de €58.770,15 + IVA  

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade  aprovar o Estudo de 

Revisão de Preços provisória referente aos Autos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12T+ e 13T+ no valor de €6.451,96 + IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 16/2009. Empreitada de requal ificação da EM 540, troço 

Maceira (Leiria) a Picassinos (Marinha Grande). Res tituição de valores à firma 

Civilvias, Construção e Vias, Lda. 

DLB N.º 1632/09  | Presente pedido de CIVILVIAS, CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA., de 

restituição do preço pago pela aquisição do processo de concurso de Requalificação da 
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E.M. 540 – troço Maceira (Leiria) a Picassinos (Marinha Grande), conforme guia n.º 

12101/2009, no valor de €15,00+IVA. 

Face ao exposto e de acordo com o estipulado na alínea a) do artigo 134.º do 

Código dos Contratos Públicos, a firma em causa tem o direito à respectiva devolução 

de preço. 

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

devolução à firma CIVILVIAS – CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA, do preço pago ao 

Município de Leiria pela disponibilização das peças do concurso, no valor de €15,00 + 

IVA. 

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

3592/09, de 24 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

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

Aprovação da minuta de contrato e autorização para a sua celebração 

DLB N.º 1633/09  | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

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

Município de Leiria e a empresa CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA. 

A referida empreitada foi adjudicada em 1 de Setembro de 2009 por deliberação 

tomada em reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €418.400,00+IVA.  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  aprovar a minuta 

de contrato referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

Mais deliberou , de acordo com o artigo 85.º Código dos Contratos Públicos, 

notificar em simultâneo todos os concorrentes da apresentação dos documentos de 

habilitação pelo adjudicatário do dia em que ocorreu essa apresentação. 

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

1640/09, de 7 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 ����  ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão A dministrativa 

3.1.1. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro 

DLB N.º 1634/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 3480, de 5 de Fevereiro 

de 2007, de RUI PEDRO SANTOS CORDEIRO, residente na Estrada da Marinha Grande, n.º 

39-B, Telheiro, 2405.032 Maceira, no qual requereu ao município o pagamento de uma 
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indemnização no valor de €605,00, correspondente à despesa com a pintura dos muros 

e do rés-do-chão da sua moradia, que foram degradados e danificados em 

consequência da passagem de automóveis num buraco existente em frente àquela. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 43.CDIA/09, de 24 de Setembro, anexa à presente acta 

e da qual faz parte integrante (ANEXO A), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 

pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

I  A via municipal (EM 540) onde se deu o acidente está na posse do Município de 

Leiria, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais. 

II  O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção.  

III  Uma vez que dos factos provados resulta que o buraco não se ficou a dever a 

qualquer falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e 

reparar a estrada, não se mostram cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa. 

IV  Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 

ocasionados no muro da moradia do requerente não são uma consequência normal, 

típica e provável da existência do buraco em frente à mesma. 

V  Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles 

para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização. 

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

n.º 43.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por RUI PEDRO SANTOS CORDEIRO 

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

Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se pronunciar por 

escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e local onde o 

processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1635/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 18 a 28 de Setembro 2009, correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 7590, 7722, 7725, 7752, 7754, 7839, 7840, 7842 a 7847, 7865 

a 7878, 7880 a 7905, 7951, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 623, às 
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Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 2405, 2406, 2419, 2421, 2456, 2458, 2460, 

2461, 2464, 2488, 2490, 2509, 2535, 2536, 2539 a 2541, 2588, 2594, 2595, 2599, 2601, 

2604, 2605, 2732, 2734, 2735, 2747, 2748, 2750 a 2754, 2756 a 2759, 2761, 2765 a 

2767, 2771, 2773 a 2777, 2785, 2786, 2789, 2790, 2818, 2819, 2822, 2826, 2827, 2829, 

2830, 2833, 2837,, 2838, 2841, 2854, 2856, 2858, 2859, 2863, 2867 a 2873, 2875 a 

2881, 2883, 2884, 2901 a 2915, 2917 a 2919, 2921, 2922, 2924 a 2927, 2929 a 2932, 

3285, 3293 a 3302, 3304 a 3307, 3313 a 3315, 3323 a 3325, 3329, 3343, 3344, 3353, 

3359, 3573, 3618, 3679, 3696 a 3702, 3708, 3782, 3785 a 3791, 3801, 3802, 3942 a 

3947, 4213, 4125, 4146 a 4151, 4161, 4162, 4229, 4231, 4232, 4299, 4300, 4587, 4588, 

4607, 4608, 4611, 4613, 4620, 4622, 4623, 4636, 4676 a 4678, 4680 a 4681, 4685, 

4686, 4789, 4910, 4912, 4931, 4935, 4937, 4954, 4956, 4963 a 4965, 4967 a 4969, 

4971 a 4973, 4975 a 4988, 4990 a 4997, 4999, 5000, 5002, 5005 a 5010, 5012 a 5014, 

5018 a 5020,5022, 5024, 5026 a 5032, 5034, 5466, 5875, 6903, 6909, 6928, 6967, 

7019, 7105, 7109, 7143 7145, 7161, 7165, 7166, 7168,7171, 7173, 7177, 7178, 7179, 

7403, 7406 a 7409, 7413, 7414, 7422 a 7442, 7446 a 7449, 7451 a 7455, 7458, 7460 a 

7461, 7464 a 7467, 7470, 7473, 7474, 7476 a 7480, 7482 a 7484, 7486 a 7490, 7492, 

7494, 7495, 7498, 7499, 7502, 7503, 7505, 7507 a 7511, 7513 a 7516, 7525, 7528, 

7531, 7532, 7533, 7543 a 7547, 7549 a 7561, 7563 a 7572, 7574 a 7586, 7588, 7589, 

7592, 7593, 7595 a 7599, 7601, 7603 a 7615, 7617 a 7625, 7627 a 7643, 7645, 7646, 

7648, 7650 a 7655, 7657 a 7660, 7662, 7664, 7665, 7668 a 7680, 7682, 7684 a 7686, 

7688 a 7692, 7695, 7697 a 7702, 7707 a 7710, 7712, 7713, 7715 a 7717, 7721, 7723, 

7724, 7726, 7727, 7729 a 7732, 7734 a 7745, 7748 a 7751, 7755, 7758, 7760, 7762 a 

7764, 7766, 7768 a 7771, 7773 a 7838, 7841, 7848 a 7853, 7906, 7908 a 7931, 7933, 

7935, 7938, 7940, 7942 a 7947, 7949, 7952 a 7970, 7974, 7976, no valor total de 

€4.233.719,13.  

 

3.2.2. XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1636/09  | Presente a XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 19.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 17.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 16.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 

18 de Setembro que autoriza a XXI Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €1.032.752,00 e 
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diminuições/anulações no montante de €1.020.752,00 e a XIX alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €899.785,00 cada, tal como proposto. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Doação de diverso material para equipar o ap artamento da Casa Abrigo 

DLB N.º 1637/09  | Presente uma declaração remetida pela ROCA, SA (INT. 09/11024), 

na qual declara que doa ao Município de Leiria o material abaixo identificado, pelo valor 

total de €5.000,00: 

— 1 Cama, com colchão; 

— 2 Mesas – de – cabeceira; 

— 2 Candeeiros, 

— Diversa roupa de cama 

— 1 Tábua de engomar 

— 1 Ferro de engomar 

— 3 Tapetes 

— 1 Cama com colchão e colcha 

— 1 Mesa-de-cabeceira 

— 1 Aspirador; 

— 1 Candeeiro  

— 1 Cadeira 

— 1 Cama com colchão 

— 2 Candeeiros 

— 1 Cómoda com espelho  

— 1 Cabide 

— 1 Cadeira 

— 3 Tapetes 

— 2 Cadeirões 

— 1 Sofá 

— 1 Televisão 

— 1 Móvel de TV 

— 2 Carpetes 

— 1 Mesa redonda 

— 6 Cadeiras 

— 1 Candeeiro de pé 

— 2 Mesas pequenas 

— 1 Candeeiro de mesa 

— 1 Mesa 

— 1 Espelho 

— Diverso equipamento de cozinha 

(Louças, Tachos, Panelas, 

Talheres) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe 

é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação do referido material, para 

instalar no imóvel destinado à Casa Abrigo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Quiosque n.º 3 junto ao Parque de Estacionam ento da Fonte Quente, Leiria. 

Cedência de espaço para arrumos  

DLB N.º 1638/09  | Presente o pedido de cedência de um espaço para arrumos, pela 

concessionária do Quiosque n.º 3, Lúcia Azinheiro Marques Cordeiro Patrício, destinado 

a estabelecimento de bebidas, junto ao parque de estacionamento da Fonte Quente, 

Leiria (ENT. 14093/2009), por ser necessário e indispensável para armazenar 

vasilhame, produtos e acessórios de limpeza, no âmbito da actividade exercida. 

 A Câmara, depois de analisar o pedido e considerando que foi emitido parecer 

pela Administração Regional de Saúde do Centro, condicionando a emissão da licença 

à existência de espaço para aquele efeito, e confirmada pelo Director do Departamento 

de Obras Municipais a existência de um compartimento no parque de estacionamento 
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subterrâneo que poderia ser cedido para o fim pretendido, deliberou por unanimidade 

ceder à concessionária do quiosque n.º 3 o espaço demarcado em planta anexa. 

Mais deliberou  que a cedência daquele espaço se reporte ao período de 

vigência do contrato de concessão de direito de uso privativo celebrado com Lúcia 

Azinheiro Marques Cordeiro Patrício, em 15 de Junho de 2009, ao qual deverá ficar 

apensa a presente deliberação (ANEXO C) 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1639/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 28 de Setembro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €8.292.603,76 sendo de 

Operações Orçamentais €6.933.895,91 e de Operações de Tesouraria €1.358.707,85, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��  D i v i s ã o  J u r í d i c a  

 

4.1. Contrato de comodato a celebrar entre o Municí pio de Leiria e a Freguesia de 

Cortes 

DLB N.º 1640/09  | Presente a minuta do Contrato de Comodato abaixo transcrito: 

CONTRATO DE COMODATO 

Entre: 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva n.º 505 181 266, legalmente representado 

pela Ex.ma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, na qualidade de comodante e primeiro outorgante   

e  

a FREGUESIA DE CORTES, NIPC 506 981 754, legalmente representada pelo Ex.mo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia, José Vieira Alves, na qualidade de 

comodatária e segunda outorgante.  

Considerando que: 

a) o imóvel objecto do presente contrato se situa na freguesia de Cortes;  

b) aquando da respectiva aquisição, pelo Município de Leiria, a Câmara Municipal 

assumiu perante a Assembleia Municipal que aquela correspondia aos anseios 

das populações da freguesia de Cortes, os quais se encontravam patentes nas 

deliberações tomadas pelos órgãos deliberativo e executivo da freguesia; 
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c) a plena rentabilização daquele espaço, com os consequentes benefícios para 

as populações, poderá ser conseguida através da entrega do imóvel, em regime 

de comodato, à freguesia de Cortes. 

Assim, os outorgantes acordam na celebração de um contrato de comodato nos termos 

e com as cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O primeiro outorgante é dono e legítimo possuidor do prédio urbano situado em Serrada 

da Negra, da freguesia de Cortes, do concelho de Leiria, denominado de “antiga Adega 

Cooperativa de Cortes”, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o 

n.º 654, com aquisição a seu favor através da AP.10, de 2008/11/24 16:57:55 UTC, 

inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 2521-P.º, com a área total de 6300 m2, 

correspondendo esta à área coberta de 1797 m2 e à área descoberta a 4503m2. 

Cláusula Segunda 

Pelo presente contrato o primeiro outorgante entrega à segunda o prédio descrito na 

cláusula primeira, para que esta se possa servir do mesmo, para efeitos de 

prossecução do interesse público, em especial da satisfação das necessidades sentidas 

pelas populações da freguesia, e com a obrigação de o restituir nas condições e estado 

de conservação em que lhe é entregue. 

Cláusula Terceira 

O presente contrato tem o seu início na data de celebração e o seu termo em 31 de 

Dezembro de 2013. 

§ O mesmo renova-se automaticamente por períodos sucessivos de quatro anos, se 

nenhum dos outorgantes se opuser, por carta registada com aviso de recepção, com a 

antecedência mínima de seis meses, em relação ao seu termo inicial ou de cada 

renovação. 

Cláusula Quarta 

O primeiro outorgante autoriza, desde já, a segunda outorgante a proporcionar a 

terceiros o uso do equipamento dado em comodato, desde que para cumprimento dos 

fins fixados na cláusula segunda. 

Cláusula Quinta  

Os frutos que daí advierem pertencerão à segunda outorgante durante o prazo de 

vigência do contrato. 

Cláusula Sétima 

Todos os custos de funcionamento e limpeza do prédio, durante o prazo do contrato, 

serão da responsabilidade da segunda outorgante, em especial os de água e de 

electricidade.  

Cláusula Oitava  

Todos os custos de conservação do prédio serão da responsabilidade do primeiro 

outorgante. 
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Cláusula Nona  

Nos pontos omissos aplicar-se-á o disposto na lei geral.  

§ O presente contrato 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 n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo. A minuta do presente contrato foi presente a reunião da 

Câmara Municipal de Leiria do dia 29 de Setembro de 2009. 

O contrato, contendo nove cláusulas, é feito em duas cópias, ambas com valor 

de original, e vai ser assinado pelas partes em sinal de conformidade.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso das competências que lhe 

são conferidas pela alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada, deliberou por unanimidade  concordar com o teor da mesma, 

proceder à sua aprovação e conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara 

Municipal para assinar o contrato de comodato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Regulamento de Operações Urbanísticas do Munic ípio de Leiria. Rectificação 

DLB N.º 1641/09  | Considerando que o regulamento em epígrafe foi aprovado e 

publicado contendo uma incorrecção no texto relativo à alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º. 

Assim, 

Onde se lê:  «d) Área de intervenção da operação urbanística, para efeitos de 

aplicação das taxas previstas no Regulamento para a Cobrança de Taxas em vigor no 

Concelho de Leiria – área total do terreno onde se desenvolve a operação urbanística»; 

Deve ler-se : «d) Área predominante da parcela a destacar, para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 20.º do presente regulamento – área da parcela a destacar 

que tenha mais de 50% da área total da parcela». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência prevista na 

alínea a) do n.º 5 e a alínea a) do n.º 7 ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada, deliberou por unanimidade  aprovar e mandar rectificar o teor da 

referida norma.  

Mais deliberou publicitar, pelos mesmos meios da publicitação dada ao 

regulamento, a presente rectificação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��  Divisão de Comunicação,  Relações Públ icas e Coopera ção  

 

5.1. Bolsas de Estudo a jovens de São Filipe para o  ano lectivo 2009/2010 

DLB N.º 1642/09  | No seguimento da deliberação de 2009.08.04 sobre o assunto em 

epígrafe, a Câmara Municipal de São Filipe, em correspondência datada de 4 de Agosto 
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de 2009, informou que o jovem Evandro Mendes Gomes, a quem tinha sido atribuída 

uma bolsa de estudo  para o ano lectivo 2009/2010, no Instituto Politécnico de Leiria, 

face a ter ingressado no serviço militar, será substituído por Dirceu Fortes Teixeira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, uma vez que tal alteração não acarreta 

 quaisquer encargos e dado que os candidatos às bolsas de estudo atribuídas por esta 

Câmara a estudantes de São Filipe são indigitados pela sua Câmara, deliberou por  

unanimidade  concordar com o proposto, substituindo a bolsa atribuída a Evandro 

Mendes Gomes para Dirceu Fortes Teixeira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. 40.º aniversário da geminação com a cidade de Tokushima 

DLB N.º 1643/09  | No âmbito da comemoração do 40.º aniversário da geminação entre 

Leiria e Tokushima, levada a efeito nesta cidade de 27 a 29 de Abril de 2009, foi 

acordado, face ao convite de Hideki Hara, o Prefeito de Tokushima, que uma pequena 

delegação de Leiria se deslocasse ainda no presente ano àquela cidade, com o 

propósito de também ali ser assinalada, com iniciativas de vária natureza, tal efeméride. 

Os contactos então estabelecidos para a preparação da deslocação, 

inicialmente apontada para o mês de Junho, por indicação da Prefeitura de Tokushima 

tiveram de ser adiados, face ao surto epidémico da gripe H1N1 que então grassava 

naquela região nipónica. 

Ficou então acordado que aquela Prefeitura daria a informação da data mais 

conveniente para tal deslocação, tendo informado, recentemente, que a mesma seria de 

toda a conveniência realizar-se de 13 a 22 de Outubro de 2009. 

Iniciado o processo inerente à deslocação, foi acordado com a Prefeitura de 

Tokushima que a delegação desta Câmara seria integrada por um vereador e por um 

elemento da Divisão de Comunicação Relações Públicas e Cooperação. 

Dado o esboço do programa enviado pelo município de Tokushima e uma vez 

que o mesmo prevê uma visita à Escola Primária de Shimanchi, geminada com a 

Escola Primária n.º 6 da Cruz da Areia, que aquando da presença da comitiva de 

Tokushima em Abril foi visitada por esta, entendeu-se contactar aquela escola para 

integrar, a expensas próprias a delegação de Leiria, cuja receptividade foi alcançada. 

A despesa inerente à deslocação dos elementos desta Câmara é de €5.540,00, 

a efectuar através da Agência de Viagens TopAtlântico, sita na Av.ª Marquês de Pombal 

em Leiria, pelo facto de ter sido a única agência de viagens que conseguiu a reserva de 

bilhetes atempadamente, correspondente ao valor unitário de €2.770,00, sendo tal valor 

isento de IVA. Com o objectivo de presentear os responsáveis da cidade de Tokushima, 

será necessária a aquisição de lembranças e material de representação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo ao compromisso assumido 

com o Prefeito de Tokushima aquando da sua presença em Leiria de 27 a 29 de Abril 
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de 2009 e uma vez que se trata da comemoração do aniversário da geminação mais 

antiga e ainda pelo facto da Prefeitura de Tokushima já ter elaborado um conjunto de 

iniciativas para assinalar a comemoração, deliberou por unanimidade  concordar com 

a deslocação, suportando o valor inerente à mesma de €5.540,00, bem como a 

aquisição de lembranças e material de representação. 

O valor implicado na despesa, isento de IVA, foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 3577/09, de 24 de Setembro. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  esteve ausente aquando da análise e 

votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��C o m i s s ã o  M u n i c i p a l  d e  T o p o n í m i a  

 

6.1. Atribuição de topónimos nas seguintes freguesi as: 

6.1.1. Cortes  

DLB N.º 1644/09  | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fosse atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia 

(ENT.09/21024, 11 de Setembro) conforme descriminação abaixo: 

PONTE DE CAVALEIRO 

Rua da Bela Vista: com início na Estrada Nacional 356-2 e com fim na Rua Nova dos 

Lourais.  

Historial: Denominação proposta em virtude de ser um local muito soleiro. 

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

as propostas de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados 

na freguesia de Cortes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Maceira  

DLB N.º 1645/09  | Retirado. 

 

 

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

 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 
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7.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1646/09  | No seguimento dos processos de licenciamento de publicidade, 

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

que as publicidades permanecem afixadas, 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, n.ºs 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, de acordo com o quadro seguinte: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 

Ent. 09/6849 Média Channel – Publicidade 
Exterior Unipessoal, Lda. 

Um painel publicitário 
monoface com a dimensão de 
8 mX3m 

Rotunda de acesso ao 
Hipermercado Continente  

Ent. 07/29960 Rebobinadora de Irmãos 
Grácio, Lda. 

Um anúncio luminoso na 
fachada da sua área 
comercial 

Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, nº 43 

Ent. 09/245 Média Channel – Publicidade 
Exterior Unipessoal, Lda. 

Um painel publicitário com as 
dimensões de 8mX3m 

IC2 – Lado direito, sentido 
Batalha – Leiria, (Km 
118+600), freguesia de Azóia 

Ent. 09/242 Média Channel – Publicidade 
Exterior Unipessoal, Lda. 

Um painel publicitário com as 
dimensões de 8mX3m 

EN 109, Rotunda de Acesso à 
A17, Leiria Norte, freguesia de 
Ortigosa 

Ent. 09/2939 ENIF – Empresa Nortenha de 
Informação, Lda. 

Um painel publicitário com as 
dimensões de 6mX3m 

Junto à Rotunda de Acesso 
ao Hipermercado Continente, 
freguesia de Parceiros 

Ent. 08/27240 Comumspace, Lda. Um painel publicitário com 
dimensões de 4mX3m, tipo 
biface 

Estrada do Continente, (Rua 
Abranches Noronha), 
freguesia de Parceiros 

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

manifestar a intenção de ordenar as remoções da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.ºs 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 do mesmo, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

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

 Mais deliberou  notificar os requerentes do teor da presente deliberação, nos 

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

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1647/09  | 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 dessas deliberações 

para exercer o direito de audição, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 2, alínea a), 3, 4 e 

5 do Regulamento Municipal de Publicidade delibere ordenar a remoção da publicidade 

afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo constante da deliberação 

anterior: 

Registo Entidade 
responsá
vel 

Delib. da 
int. de 
remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da Publicidade 

Observ. 

Ent.08/176
45 

Média 
Channel – 
Publicidad
e Exterior 
Unipessoal
, Lda.  

2009/03/0
3 

2009/09/1
4 
(Fiscais 
Municipais
) 

Tela publicitária 
afixada na 
fachada do 
prédio 

Quinta do 
Taborda, Lt. 53, 
freguesia de 
Leiria 

Foi 
comunicado a 
intenção de 
ordenar a 
remoção pelo 
ofício nº 4785, 
de 2009/03/11, 
o qual pediu a 
reapreciação 
do processo 
pela carta 
ENT. 6947/09. 
O pedido veio 
a ser deferido 
e comunicado 
ao requerente 
que deveria 
pagar a taxa 
devida no 
prazo de 2 
meses. Não o 
fez, tendo 
caducado o 
despacho de 
deferimento. 

Int. 
03/11825 

Manuela 
(Cabeleirei
ros) 

2008/04/2
9 

2007/03/0
5 (Fiscais 
Municipais
) 

Dois Toldos, 
suportes 
publicitários 

Rua Wenceslau 
de Morais, 10-
A, 1º-B, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 8664, 
de 2008/05/19. 

 Int. 
03/11074 

Jornal de 
Noticias 
(Global 
Noticias) 

2008/07/0
8 

2009/09/1
4 (Fiscais 
Municipais
) 

Dois anúncios 
luminosos 
afixados na 
fachada da sua 
área comercial 

Av. D. João III 
– Edifício 2000, 
sala 3 e 4, Piso 
3 

Foi 
comunicada a 
intenção de 
ordenar a 
remoção pelo 
ofício nº 
12302, de 
21/07/2008. O 
requerente 
solicitou o 
licenciamento 
conforme 
registos ENT. 
08/22069 e 
08/22070, veio 
a ser 
indeferido e a 
publicidade 
mantém-se 
afixada. 

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

remoção das publicidades e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores 

deliberações, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento.  
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 O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção do mesmo, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1648/09  | Foram os presentes processos submetidos à reunião de Câmara 

para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada 

sem o licenciamento. No entanto, os mesmos não seguiram os procedimentos previstos 

no Regulamento Municipal de Publicidade, conforme motivos abaixo indicados. 

Assim, propôs-se que a Câmara alterasse a sua intenção de ordenar a remoção 

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

Procedimento Administrativo, considerando extintos os 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. 

 

7.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1649/09  | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade e 

emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, 

propôs-se a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. 

Entidades Guias de 
Recebiment

o 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 
06/20888 

Marco Gameiro 
Sebastião 

32499/06 1.345,08 
 

Foi feito novo pedido do licenciamento da 
publicidade em nome de “Comumspace, Lda.”, 
pelo ENT. 11151/08, tendo já sido deferido, 
paga a taxa e emitido o alvará de publicidade nº 
110/08. 

Registo Entidade Responsável Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent.03/21467 Álvaro Albino – Comércio 
de Pronto a Vestir, Lda. 

2009/04/28 Foi feito novo pedido de licenciamento 
da publicidade, tendo sido deferido, pago 
pela guia de recebimento nº 15374, em 
10/08/2009 e, emitido o alvará de 
publicidade nº 82/09. 

Ent.07/24975 Banco Popular Portugal, 
S. A . 

2008/11/25 Foi feito novo pedido de licenciamento 
de publicidade, ENT. 24856/08, que foi 
deferido e paga a respectiva taxa, pelo 
que foi emitido o alvará nº 84/09. 

Ent.07/21345 Cafetaria S. Marco, Lda. 2009/05/26 Foi feito novo pedido de licenciamento 
da publicidade pelo ENT. 11291/09, o 
qual foi deferido e paga a taxa pela guia 
nº 15599, em 26/08/2009, tendo sido 
emitido o alvará nº 83/09. 
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Ent. 
06/20887 

Marco Gameiro 
Sebastião 

23966/06 674,04 O despacho que deferiu o pedido de 
licenciamento caducou, nos termos do nº 2, do 
art. 10º do RMP.   

Ent. 
07/29478 

Farmácia Lino, 
Sucs. 

6892/09 56,18 O requerente retirou a publicidade, conforme 
informação da Fiscalização de 2009/07/13. 

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

documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Alargamento de horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

20611/09) 

DLB N.º 1650/09  | Presente o requerimento da firma CAMPINOISE, LDA., com sede na 

Rua dos Campinos, n.º 49, Caranguejeira, a solicitar o prolongamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento de discoteca «Sushi Disco Club», sita na Rua 

Tecnologia e Gestão, Alto do Vieiro, Leiria, para o dia 12 de Setembro, do corrente ano, 

até às 7 horas, para a comemorar a reabertura do estabelecimento, do qual consta o 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2009/09/09, a deferir o pedido. 

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

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

pedido de alargamento de horário de funcionamento para o dia 12 de Setembro, 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. 

 

7.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho 

DLB N.º 1651/09  | No seguimento do pedido de licença especial de ruído, por ser 

urgente a tomada de decisão, face às datas pretendidas, foi o mesmo objecto de 

despacho de deferimento conforme mapa infra, sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

Data do despacho 
sujeito a 
ratificação 

Ent. 
20606/09 

Laurinda 
Pereira da 
Fonseca 

No dia 19/09 do corrente ano, para a realização de música 
ao vivo, a ter lugar no estabelecimento de café “Longa 
Vista”, sito na Rua Glória Barata Rodrigues, Lote 64, Loja 4, 
Marrazes, entre as 16.00 horas e as 24.00 horas. 

2009/09/17 
(Exma. Sr.ª 
Presidente da 
Câmara) 

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

despacho da Senhora Presidente a deferir o pedido, conforme mapa supra, mediante a 

emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.7. Mercado do Levante de Leiria. Rectificação d a deliberação n.º 1216/09  

DLB N.º 1652/09  | O feirante JOÃO HENRIQUETA, com o NIF 152736786, titular do 

lugar n.º 196, do Mercado do Levante de Leiria, faleceu em 24/09/2008, conforme 

informação n.º 04/09-FL, do encarregado do mercado em questão.  

A deliberação em epígrafe encontrava-se incorrecta quanto ao número de 

identificação fiscal do feirante e número de guia de recebimento do mês de Maio. 

Assim: 

Onde se lê : «152736789», deverá ler-se  «152736786» e onde se lê 

«14270/09» deverá ler-se «12470/09». 

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

concordar com a rectificação apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.8. Mercado do Levante de Leiria. Transferência da titularidade do lugar n.º 211 

DLB N.º 1653/09  | A feirante DIAMANTINA HIPÓLITA SANTOS CABEÇA, titular do 

lugar n.º 211 do Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar 

a transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de 

terrado, para o seu neto, Américo Cabeça Vitoreira, com o NIF 250917297, por motivo 

de doença. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de Registo de Feirante enviado à 

Direcção-Geral das Actividades Económicas, por Américo Cabeça Vitoreira, ao qual foi 

atribuído o registo de entrada n.º 24201, de 2009/05/21. 

 Nos termos do disposto no artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade 

de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), 

pode autorizar-se a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 211 do 

Mercado do Levante de Leiria para Américo Cabeça Vitoreira (neto), com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2009, devendo proceder-se, até ao 

dia 20 de Outubro de 2009, ao pagamento da taxa no valor de €110,70, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de Taxas Para o Exercício da 

Actividade de Feirante. 

Mais deliberou autorizar a emissão de cartaz do lugar para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.1.9. Mercado do Levante de Leiria. Transferência da titularidade do lugar n.º 213  

DLB N.º 1654/09 |  O feirante JOAQUIM CABEÇA PARÓDIA, titular do lugar n.º 213 do 

Mercado do Levante de Leiria, apresentou um requerimento a solicitar a transferência 

de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado para a 

sua esposa, Maria José Valente Abreu, com o NIF 191194832, por não exercer a 

actividade. 

 Mais juntou fotocópia do requerimento de Registo de Feirante enviado à 

Direcção-Geral das Actividades Económicas por Maria José Valente Abreu, ao qual foi 

atribuído o registo de entrada n.º 23625, de 2009/05/18. 

 Nos termos do disposto no artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade 

de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), 

pode autorizar-se a transferência requerida pelo feirante para seu familiar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 213 do 

Mercado do Levante de Leiria para Maria José Valente Abreu (esposa), com carácter 

definitivo, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2009, devendo proceder-se ao 

pagamento, até ao dia 20 de Outubro de 2009, da taxa no valor de €110,70, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela de Taxas Para o Exercício da 

Actividade de Feirante. 

Mais deliberou autorizar a emissão de cartaz do lugar para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.10. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Tr ansferência da titularidade 

do lugar n.º 42 

DLB N.º 1655/09  | O feirante IRSHAD AHMAD, titular do lugar n.º 42 do Mercado do 

Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um requerimento a solicitar a transferência 

de titularidade de autorização e do direito de ocupação do seu lugar de terrado para o 

seu colaborador permanente, Aftab Ahmed Abbasi, com o NIF 235913235, por não 

exercer a actividade. 

 Mais juntou fotocópia cartão de feirante n.º 00364, em nome de Aftab Ahmed 

Abbasi, emitido pela DGAE -  Direcção Geral das Actividades Económicas. 

 Nos termos do disposto no artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade 

de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), 

pode autorizar-se a transferência requerida pelo feirante para seu colaborador 

permanente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 42 do 

Mercado do Levante da Praia do Pedrógão para Aftab Ahmed Abbasi (colaborador 

permanente), com carácter definitivo, com efeitos a partir do dia 30 de Outubro de 2009, 

devendo proceder-se ao pagamento, até ao dia 20 de Outubro de 2009, da taxa no 

valor de €166,05, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Anexo IX da Tabela 

de Taxas Para o Exercício da Actividade de Feirante. 

Mais deliberou  autorizar a emissão de cartaz do lugar para controlo da 

assiduidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��  Depar tamento de Educação e da Acção Socia l   

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

8.1.1. Componente de apoio à família. Pré-escolar 1 .º período 2009/2010. 

Transferência de 70%.  

DLB N.º 1656/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, proposta com o 

seguinte teor: 

«Considerando que na reunião de Câmara de 30 de Setembro de 2007, foi 

deliberado autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para as 

Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades 

parceiras, através dos serviços financeiros mediante informação dos serviços da 

educação.  

Considerando os encargos assumidos pelas entidades parceiras, com o 

funcionamento dos programas;  

Considerando a necessidade de um apoio regular e sistemático (transferência 

de verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, 

Agrupamentos de Escolas e outras entidades parceiras);  

Propôs-se:  

A transferência das verbas que se indicam na tabela seguinte, para os 

meses de Outubro e Novembro de 2009:  

Associações de Pais e 
Encarregados de Educação  

Verba Outubro Verba 
Novembro 

Rubrica  Proposta de 
Cabimento 

APA – Andrinos  1.246,40 1.246,40 

Ass. Pais do JI de Pousos  997,12 997,12 

2009 A 33 3440/09 
de  
14-09-09 
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APACA-Azabucho/Campo Amarelo  997,12 997,12 

APAJEVidigal  947,26 947,26 

Ass. Pais de ARRABAL  1.794,82 1.794,82 

Ass. Pais de Leiria n.º 6  3.001,14 3.001,14 

Ass. Leiria n.º 7 – Capuchos  4.237,76 4.237,76 

Ass. De Pais de Caranguejeira  8.874,37 8.874,37 

Ass. De Pais Boa Vista  2.492,80 2.492,80 

Ass. De Pais de Bidoeira  3.091,07 3.091,07 

APEEL – Loureira  2.093,95 2.093,95 

APEVO – Vale de Sumo e Olivais  947,26 947,26 

Ass. Pais Barosa  1.246,40 1.246,40 

Ass. Pais Bouça  697,98 697,98 

Ass. Pais Magueigia e Quinta da 
Sardinha  

947,26 947,26 

Ass. Pais St.ª Catarina da Serra  1.894,52 1.894,52 

Ass. Pais Maceira  11.217,60 11.217,60 

 

Freguesia Verba Outubro Verba Novembro Rubrica Proposta de 
Cabimento 

Junta de Freguesia Amor  4.686,46  4.686,46  

Junta de Freguesia Azóia  2.243,52  2.243,52  

Junta de Freguesia da Barreira 2.283,60 2.283,60 

Junta de Freguesia Cortes  2.193,66  2.193,66  

Junta de Freguesia de Parceiros  4.287,62  4.287,62  

Junta de Freguesia Colmeias  3.489,92  3.489,92  

Junta de Freguesia Milagres  2.293,38  2.293,38  

Junta de Freguesia Marrazes  12.563,71  12.563,71  

Junta de Freguesia Carvide  1.196,54  1.196,54  

Junta de Freguesia Ortigosa  1.994,24  1.994,24  

Junta de Freguesia Souto 
Carpalhosa  

3.340,35  3.340,35  

Junta de Freguesia Bajouca  2.243,52  2.243,52  

Junta de Freguesia Monte Redondo  1.744,96  1.744,96  

Junta de Freguesia Coimbrão  2.243,52  2.243,52  

Junta de Freguesia Monte Real  897,41  897,41  

Junta de Freguesia Memória  897,41  897,41  

Junta de Freguesia Carreira  947,26  947,26  

2009 A 31 3441/09 
de  
14-09-09 

 

Outras Instituições  Verba 
Outubro  

Verba 
Novembro  

Rubrica  Proposta de 
Cabimento 

Sport Clube Leiria e Marrazes  3.888,77  3.888,77  

Centro Social e Paroquial de 
Regueira de Pontes  

2243,52  2243,52  

2009 A 34 3442/09 
de  
14-09-09 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos das disposições 

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

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 

4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
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unanimidade  concordar com a proposta e autorizar a transferência regular e 

sistemática das verbas para as Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de 

Escolas e outras entidades parceiras, através dos serviços financeiros mediante 

informação dos serviços da educação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Serviço de refeições. 1.º CEB 2009/2010. Tra nsferência de 70% 

DLB N.º 1657/09  | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

«Considerando o Programa de Generalização do Serviço de Refeições do 1.º 

CEB, em conformidade com o Despacho n.º 20956/2008, de 24 de Julho de 2008; 

Considerando o atraso verificado na transferência da Administração Central para 

os Municípios; 

Considerando os encargos assumidos pelas entidades parceiras, com o 

funcionamento dos programas; 

Considerando a necessidade de um apoio regular e sistemático (transferência 

de verbas para as Freguesias, Associações de Pais e Encarregados de Educação, 

Agrupamentos de Escolas e outras entidades parceiras), para se poder assegurar as 

devidas condições de funcionamento; 

Propôs-se: 

a) A transferência mensal de uma verba fixa (cerca de 70% da verba transferida no 

ano anterior); 

b) A manutenção do envio dos mapas mensais de assiduidade e refeições servidas; 

c) O acerto trimestral, cuja transferência ocorrerá em Dezembro de 2009, Abril e 

Julho/2010; 

d) Os Serviços de Educação apresentarão aos serviços financeiros a listagem das 

transferências mensalmente, bem como dos respectivos acertos, em função dos 

serviços prestados.» 

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

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

n.º 159/99,de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 4, ambas do 

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

concordar com a proposta e autorizar a transferência regular e sistemática das verbas 

para as Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades 

parceiras, através dos serviços financeiros mediante informação dos serviços da 

educação. 

1.º Ciclo 2009 

Cód. Acção 
Orçamental 

Valor a 
Cabimentar 

Proposta de 
Cabimento da 
Verba dos 70% e 
Acertos 

2009-A-36 € 220.255,35 3575/2009 
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2009-A-37 € 17.000,00 3583/2009 

2009-A-38 € 133.000,00 3585/2009 

2009-A-40 € 35.160,00 3586/2009 

Previsão de Custos para 2010 

 (a ter em conta apenas no orçamento de 2010 e o cabimento em Janeiro de 2010) 

    Verba a Transferir 70% e Acertos 

Juntas de 
Freguesia 

€ 345.400,00 

Agrupament
os 

€ 80.000,00 

Associações 
de Pais 

€ 423.400,00 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Alteração ao anexo 1 

do acordo de colaboração 

DLB N.º 1658/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, proposta de 

alteração ao anexo I do Acordo de Colaboração celebrado com os Agrupamentos de 

Escolas e outras entidades parceiras, relativamente à cedência de espaços e 

acompanhamento de alunos para o desenvolvimento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, a seguir transcrita: 

«ALTERAÇÃO AO ANEXO 1 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o acordo de colaboração celebrado com os agrupamentos de 

escolas e outras entidades parceiras em 11 de Novembro de 2008; 

Considerando que de acordo com a alínea a) do ponto 1, da cláusula 3.ª se 

prevê que as verbas a transferir para as entidades parceiras sejam definidas 

anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do 

programa; 

Considerando que na alínea b) do mesmo ponto, o Município se compromete a 

analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo de 

despesas; 

 Após análise das condições de funcionamento do programa para este ano lectivo 

2009-2010, propõe-se que o anexo 1 ao acordo de colaboração seja alterado, conforme 

se apresenta: 

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

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB 

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Município 2009/2010 

Escolas Agrupamento Entidade 
Parceira 

Função Comparticipação 
anual 09/10 

EB1 Pinheiros Freguesia de 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 
no espaço AEC e transporte 

3.027,50€ 

EB1 
Marinheiros 

Marrazes 
 
 

Sport Clube 
Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 
no espaço AEC e transporte  

3.633,00€ 
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EB 1 Marrazes Sport Clube 
Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 
no espaço AEC 

2.422,00€ 

EB 1 Quinta do 
Alçada 

Ass. Pais 
Quinta do 
Alçada 

Espaços, acompanhamento 
de alunos e Expediente 

10.924,50€ 

EB 1 Sismaria 
da Gândara 

Ass. Pais 
Sismaria da 
Gândara 

Espaços, acompanhamento 
de alunos e Expediente 

21.097,00€ 

EB 1 Gândara 
dos Olivais 

Ass. Pais 
Gândara dos 
Olivais 

Acompanhamento de alunos 
no transporte 

3.633,00€ 

EB 1 Regueira 
de Pontes, 
Coucinheira, 
Casal Novo, 
Chãs, Amor, 
Barreiros, 
Casal dos 
Claros e 
Gândara dos 
Olivais 

Agrupamento 
Marrazes 

Acompanhamento de alunos 6.660,50 € 

EB 1 
Capuchos, 
Barosa, Branca 
e Amarela 

D. Dinis Agrupamento 
D. Dinis 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas, no espaço AEC 
e  transporte 

6.660,50€ 

EB 1 Andrinos, 
Paulo VI, 
Touria, Arrabal, 
Martinela, 
Várzea, 
Estrada 
Nacional, 
Courelas e 
Vidigal 

Correia Mateus Agrupamento 
Correia Mateus 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas e no transporte: 

11.504,50 € 

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

Caranguejeira Agrupamento 
Caranguejeira 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas e no transporte 

11.504,50 € 

EB 1 
Alcaidaria, 
Casal da 
Quinta, 
Figueiras 
Centro, 
Figueiras 
Nova, Milagres, 
Mata 

Freguesia de 
Milagres 

Acompanhamento de alunos 8.477,00 € 

EB 1 Barracão, 
Raposeira, 
Colmeias, 
Agodim 

Freguesia de 
Colmeias 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas e no transporte 

6.055,00 € 

EB1 Bouça Associação de 
Pais da Bouça 

Acompanhamento de alunos 1.816,50 € 

Eb1 de 
Bidoeira de 
Cima 

A. Pais Bidoeira 
de Cima 

Acompanhamento de alunos 605,50 € 

Eb1 Machados 
e Boavista 

A. Pais Boa 
Vista 

Acompanhamento de alunos 1.211,50 € 

EB1 Memória 

 
 
 
 
 
Colmeias 

Freguesia da 
Memória 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas e no transporte 

1.816,50 € 

EB 1 Vale do 
Horto, Azoia 

José Saraiva Freguesia de 
Azoia 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas 

2.422,00 € 
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EB 1 Andreus, 
Marvila, Cruz 
D`Areia, 
Telheiro 

Freguesia de 
Barreira 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas e no transporte 

6.055,00 € 

EB1 Cortes, 
EB1 Reixida 

 Freguesia de 
Cortes 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas 

1.211,00 € 

EB1 Parceiros, 
Pernelhas 

 Freguesia de 
Parceiros 

Acompanhamento de alunos 
nas escolas 

1.211,00 € 

EB 1 Arnal, 
Porto Carro, A-
do-Barbas,A-
dos-pretos, 
Cavalinhos, 
Maceirinha, 
Costas, 
Maceira 2 e 
Pocariça 

Maceira Agrupamento 
Maceira 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

9.082,50 € 

EB 1 
Ervedeira, 
Coimbrão, 
Pedrógão 

Freguesia de 
Coimbrão 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

4.238,50 € 

EB 1 
Lavegadas, 
Sismaria, 
Monte 
Redondo 

Freguesia de 
Monte Redondo 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

4.238,50 € 

EB 1 Várzeas, 
Souto da 
Carpalhosa, 
Vale da Pedra, 
Chã da 
Laranjeira 

Freguesia de 
Souto 
Carpalhosa 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

3.633,00 € 

EB 1 Lameira, 
Ortigosa, Moita 
da Roda 

Freguesia de 
Ortigosa 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

3.027,50 € 

EB1 Carreira Freguesia de 
Carreira 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

605,50 € 

EB1 Vale da 
Bajouca, 
Bajouca 

Freguesia de 
Bajouca 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

1.211,00 € 

EB 1 Moinhos 
Carvide, 
Outeiro da 
Fonte, Carvide 

Freguesia de 
Carvide 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

4.238,50 € 

EB 1 Serra do 
Porto de Urso, 
Monte Real 

 
 
 
 
 
 
Rainha Santa Isabel 

Freguesia de 
Monte Real 

Acompanhamento de alunos 
em escolas 

2.422,00 € 

 

 
Classificação Económica 

Valor a cabimentar 
2009 

Proposta de cabimento 
n.º 

 
11/040701 

Agrupamentos 
Associações de Pais e 
Outros  

37.663,53 € 3602/09, 25 de Setembro 

11/0450109 Juntas de Freguesia 26.405,86 € 3603/09, 25 de Setembro 

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

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e 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, 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Anexo 1 do acordo de colaboração, 

com os valores para o ano lectivo 2009-2010, e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas. 
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Mais deliberou  que, após a assinatura do respectivo anexo, as verbas sejam 

transferidas conforme se indica: 

Entidade Parceira Set-09 Mar-10 Comparticipação 
total 09/10 

A. Pais Bidoeira de Cima 251,28 € 354,22 € 605,50 € 

Agrupamento Caranguejeira 4.774,37 € 6.730,13 € 11.504,50 € 

Agrupamento Correia Mateus 4.774,37 € 6.730,13 € 11.504,50 € 

Agrupamento D. Dinis 2.764,11 € 3.896,39 € 6.660,50 € 

Agrupamento Maceira 3.769,24 € 5.313,26 € 9.082,50 € 

Agrupamento Marrazes 2.764,11 € 3.896,39 € 6.660,50 € 

Ass. Pais Gândara dos Olivais 1.507,70 € 2.125,31 € 3.633,00 € 

Ass. Pais Quinta do Alçada 4.533,67 € 6.390,83 € 10.924,50 € 

Ass. Pais Sismaria da Gândara 8.755,26 € 12.341,75 € 21.097,00 € 

Associação de Pais Boavista 502,77 € 708,73 € 1.211,50 € 

Associação de Pais da Bouça 753,85 € 1.062,65 € 1.816,50 € 

Sport Clube Leiria e Marrazes 2.512,83 € 3.542,18 € 6.055,00 € 

 Totais 37.663,53 € 53.091,97 € 90.755,50 € 

        

Freguesia da Memória 890,09 € 926,42 € 1.816,50 € 

Freguesia de Azoia 1.186,78 € 1.235,22 € 2.422,00 € 

Freguesia de Bajouca 593,39 € 617,61 € 1.211,00 € 

Freguesia de Barreira 2.966,95 € 3.088,05 € 6.055,00 € 

Freguesia de Carreira 296,70 € 308,81 € 605,50 € 

Freguesia de Carvide 2.076,87 € 2.161,64 € 4.238,50 € 

Freguesia de Coimbrão 2.076,87 € 2.161,64 € 4.238,50 € 

Freguesia de Colmeias 2.966,95 € 3.088,05 € 6.055,00 € 

Freguesia de Cortes 593,39 € 617,61 € 1.211,00 € 

Freguesia de Marrazes 1.483,48 € 1.544,03 € 3.027,50 € 

Freguesia de Milagres 4.153,73 € 4.323,27 € 8.477,00 € 

Freguesia de Monte Real 1.186,78 € 1.235,22 € 2.422,00 € 

Freguesia de Monte Redondo 2.076,87 € 2.161,64 € 4.238,50 € 

Freguesia de Ortigosa 1.483,48 € 1.544,03 € 3.027,50 € 

Freguesia de Parceiros 593,39 € 617,61 € 1.211,00 € 

Freguesia de Souto Carpalhosa 1.780,17 € 1.852,83 € 3.633,00 € 

Totais 26.405,86 € 27.483,65 € 53.889,50 € 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Acordo de 

colaboração com o Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra 

DLB N.º 1659/09  | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente à criação de condições para o desenvolvimento 
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das Actividades de Enriquecimento Curricular (cedência de espaços, acompanhamento 

de alunos e/ou outras). 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de 

Escolas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo de 

2008/2009;  

Considerando a necessidade de criação de condições favoráveis para o 

programa, nomeadamente espaços complementares para o desenvolvimento das 

actividades, adaptação de espaços, transporte dos alunos e respectivo 

acompanhamento; 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado 

com os parceiros locais, em matéria de educação, bem como o papel fundamental que 

as Juntas de Freguesia, as Associações de Pais, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e outras Associações desempenham ao nível da promoção de 

respostas diversificadas; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de ________ de 2008, como primeiro outorgante, a 

(Associação de Pais/Junta de Freguesia/Colectividade) ___________________, com 

sede em _________________, contribuinte fiscal n.º ___________ representado pelo 

(a) seu (sua) Presidente, ___________________, como segundo outorgante, e o 

(Agrupamento de Escolas) ___________________, com sede em _________________, 

contribuinte fiscal n.º ___________representado pelo (a) seu (sua) Presidente, 

___________________, como terceiro outorgante, é celebrado, o presente acordo, o 

qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo a criação de condições de funcionamento do 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho 

n.º 14460/2008, de 26 de Maio, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento de Escolas, conforme discriminado no Anexo 1.  

Cláusula Segunda 
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Finalidade 

Este acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a:  

a) transferir para as entidades parceiras, as verbas discriminadas no Anexo 1, a definir 

anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do 

programa;  

b) analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo de 

despesas, decorrentes da necessidade de manutenção ou nova intervenção nas 

instalações, assim como outros encargos indispensáveis ao bom funcionamento das 

actividades. 

Cláusula Quarta 

Obrigações das Entidades Parceiras 

As entidades signatárias comprometem-se a colaborar com o Município de Leiria e com 

os restantes parceiros, no sentido de serem criadas as condições para o 

desenvolvimento do programa, de acordo com as competências definidas no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 

Acompanhamento do Programa 

A coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do programa, nos espaços 

onde ele decorre, competem ao Agrupamento de Escolas, em estreita colaboração com 

o Município e com as restantes entidades parceiras. 

Cláusula Sexta 

Duração do Acordo 

O acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano lectivo e será válido até ao 

final das actividades lectivas, podendo ser revisto anualmente por consenso entre as 

partes e em função das necessidades de implementação do programa. 

Cláusula Sétima 

Renovação do Acordo 

O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma 

das partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 
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Anexo 1 – Acordo de Colaboração 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento da(s) entidade(s) parceira(s) e apoio do Município 2009/2010 

Escolas Agrupamento Entidade 
Parceira 

Função Comparticipação 
anual 2009/10 

EBI Santa Catarina 

EB1 Loureira 

EB1 Vale Sumo 

EB1 Chainça 
 

 
Agrupamento Escolas e Jardins da 

Serra 

Acompanhamento 
de alunos  

3.633,00€ 

 (Cód. Acção Orçamental 2006-A-353) 

 
Classificação Económica 

Valor a 
cabimentar 

2009 

Proposta de 
cabimento n.º 

11/040701 Agrupamentos 2.000,00€ 3604/09 

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

nas alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea b) do n.º 3 do art.º 19.º da Lei n.º 159/99, de 

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

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

unanimidade  aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas. 

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

transferidas conforme se indica: 

Entidades Set. 09 Mar. 2010 Total 

Agrupamento Escolas e Jardins Serra 2.000€ 1.633€ 3.633,00€ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.5. Bolsas de estudo. Ensino superior 

DLB N.º 1660/09  | Retirado. 

 

8.1.6. Componente de Apoio à Família do Jardim-de-i nfância de Regueira de 

Pontes. Acordo de colaboração com a Associação Obra s Sociais da Câmara 

Municipal de Leiria 

DLB N.º 1661/09  | Presente a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria, no âmbito da Componente de Apoio à Família no Jardim-de-Infância de Regueira 

de Pontes abaixo transcrito: 

«MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de 

Fevereiro) e o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, relativo ao Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar;  
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Considerando o Protocolo de Cooperação, de 28 de Julho de 1998, celebrado 

entre o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão 

e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar;  

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e os seus órgãos de competências para assegurar a gestão dos refeitórios de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico, bem como apoiar o 

desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa, na educação pré-

escolar e no ensino básico, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º, conjugada com as alíneas b) e e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme 

preceitua a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

Considerando a alínea e) da Cláusula 3.ª do Acordo de Colaboração celebrado 

em 4 de Março de 2008 com a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, com vista 

à gestão e dinamização da Ludoteca Afonso Lopes Vieira (deliberação n.º 0315/08, da 

Acta n.º 5), bem como a respectiva rectificação (reunião de Câmara de 1 de Setembro 

de 2009, ponto 8.1.3.); que prevê a participação da Associação, enquanto entidade 

parceira, em projectos e programas coordenados pelo Município de Leiria; 

Considerando a importância de assegurar o funcionamento do programa desde 

início do ano lectivo, garantindo o cumprimento das actividades inscritas nos projectos 

educativos dos Agrupamentos, bem como o bem-estar das crianças e suas famílias; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

com poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de _____ de __________ de 2009, como primeiro outorgante, e 

a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML, com sede no edifício da CML, Largo 

da República, freguesia de Leiria, contribuinte fiscal n.º 504 598 651, representada pela 

sua Presidente, Sofia Pereira, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do 

disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente acordo de 

colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo o cumprimento da Componente de Apoio à Família 

(serviço de refeições e prolongamento de horário), determinado pela Lei-Quadro da 

Educação Pré-escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro) e o Decreto-Lei n.º 147/97, de 
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11 de Junho, no Jardim-de-Infância de Regueira de Pontes, que faz parte do 

Agrupamento de Escolas de Marrazes  

Cláusula Segunda 

Objecto 

O presente acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para fazer face aos encargos 

com o desenvolvimento da Componente de Apoio à Família, no Jardim-de-Infância de 

Regueira de Pontes, que faz parte do Agrupamento de Escolas de Marrazes, o valor de 

€600,00 (seiscentos euros) por cada semana, acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração 

do acordo decorrerão para o segundo outorgante as seguintes obrigações principais, de 

acordo anexo I: 

a) Obrigação de disponibilizar os recursos humanos necessários ao adequado 

funcionamento da Componente de Apoio à Família e suas actividades; 

b) Obrigação de assegurar os materiais que sirvam de suporte ao 

desenvolvimento das actividades e do serviços de refeições.  

2 - O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente acordo e que dele passa a fazer parte 

integrante. 

3. O Segundo Outorgante compromete-se ainda a: 

a) Entregar uma listagem nominal dos Recursos Humanos a afectar ao Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e respectivos Certificados de 

Habilitação; 

b) Garantir o funcionamento do referido programa entre 14 de Setembro e 30 de Julho 

(45 semanas), de acordo com os horários e locais de funcionamento previstos no Anexo 

II ao presente Acordo e que dele passa a fazer parte integrante. 

Cláusula Quinta 

Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos 

do presente Acordo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-

lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de 
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suportar assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou 

ou tiver de pagar. 

1. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou 

contratados do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 

Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações 

relativas ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades, bem como o 

cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou 

prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados 

ou terceiros, decorrentes do desenvolvimento das actividades, devendo para tal 

celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 

Modificação do Acordo 

O número de semanas, bem como os horários e locais de funcionamento da 

Componente de Apoio à Família, poderão sofrer alterações devido a eventuais 

necessidades de reformulação que possam ocorrer durante o ano lectivo.  

Cláusula Oitava 

Rescisão do Acordo  

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente acordo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Acordo; 

b) Interrupção das actividades por facto imputável ao Segundo Outorgante por período 

superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Acordo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e 

regulamentos aplicáveis; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Acordo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Acordo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao 

Segundo Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a 

suspensão das comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar. 

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas 

alíneas constantes do n.º 1 deste artigo, este terá direito à restituição imediata dos 

pagamentos efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de 
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montante superior, caso em que poderá exigir a indemnização complementar 

correspondente. 

4. A rescisão do presente Acordo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 

Duração do Acordo 

O presente acordo é válido para o período compreendido entre 15 de Setembro e 30 de 

Julho, devendo o seu início coincidir com o definido em diploma legal relativamente ao 

calendário escolar, conforme datas a definir por cada Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Estes acordos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto 

por _____ (____) páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ (___) páginas, pelo 

Anexo II que se contêm em _____ (_______) páginas, respectivamente, e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite 

todas as suas cláusulas.  

Leiria ___ de Setembro de 2009.» 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e das alíneas b) e e) do n.º 3 do artigo 

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

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Acordo de Colaboração nos 

termos acima transcritos e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura 

com a Associação Obras Sociais do Pessoal da CML. 

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

3628/09, 28 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção Social 

e Família 

8.2.1. Programa Novas Primaveras para o ano lectivo  2009/2010 

DLB N.º 1662/09  | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, proposta 

apresentada pela Sociedade Artística Musical Pousense (SAMP), com a ENTFE: 

4816/2009 sobre o Programa Novas Primaveras para o ano lectivo 2009/2010, 

Programa este que tem vindo a ser desenvolvido junto dos idosos do concelho de 

Leiria, numa parceria entre o Município de Leiria e a dita Sociedade Artística Musical 
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Pousense, as Instituições de Solidariedade Social e as Juntas de Freguesia desde 

2004, e que se transcreve: 

Introdução: 

O Programa Novas Primaveras teve início no ano lectivo de 2004-2005 numa 

parceria entre a Câmara Municipal de Leiria e a Escola de Artes SAMP. Ao longo dos 

últimos 5 anos foram realizadas mais de 2500 sessões em 20 instituições com idosos 

de todo o Concelho. Foram realizadas quatro grandes audições no novo Estádio 

Municipal em que várias centenas de idosos tocaram, cantaram, dançaram e 

representaram o que ensaiaram ao longo do ano, e uma audição convívio na Quinta das 

Silveiras no passado mês de Julho.  

Dado o enorme sucesso do mesmo, pelos resultados que apresentou, mas 

acima de tudo pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na 

terceira idade, a SAMP entendeu por bem investir e desenvolver o presente programa 

para o próximo ano lectivo 2009-2010. 

Designação: 

Novas Primaveras: Música, Dança e Teatro para a 3.ª idade. Um programa de artes 

performativas para o Concelho de Leiria. 

Descrição: 

Mais que ver e ouvir, os idosos em Novas Primaveras terão a possibilidade de praticar 

Artes.Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se 

ainda com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura. Procurando 

responder a esta necessidade, o presente programa oferece-lhes a oportunidade de 

participar activamente em projectos nas áreas da Música, Dança e Teatro. 

Uma equipa constituída por dois profissionais das artes de palco vão visitar 

regularmente as freguesias do Concelho de Leiria, e intervir com um programa e 

materiais pedagógicos inovadores, estimulando a criatividade e as práticas expressivas 

individuais e de grupo. Os encontros poderão ocorrer em salas da junta de freguesia, 

Lares ou Centros de dia propostos pelas respectivas juntas. 

O programa decorre entre Outubro e Junho, e oferece uma Nova Primavera por mês a 

cada instituição, com um tempo de duração que este ano lectivo passa a distinguir os 

lares dos centros de dia ou convívio. Assim, para melhor desenvolver as intervenções 

junto dos acamados, os lares terão sessões de 1hora e 30 minutos e os centros de dia 

de 1 hora. A SAMP levará a cada instituição/freguesia todo o material necessário a cada 

sessão. 

Direcção Pedagógica: 

Escola de Artes SAMP – Paulo Lameiro 

Local:  

Freguesias do Concelho 

Calendário: 
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Outubro a Julho. Espectáculo Final no dia 8 de Julho, quinta-feira, às 10h30 em local a 

designar 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Leiria, Sociedade Artística Musical dos Pousos e Instituições 

envolvidas 

Instituição - Freguesia O N D J F M A M
    

J 

Centro Social da Bajouca  + + + + + + + + + 

Centro Social N. S. Piedade Monte Redondo  + + + + + + + + + 

Lar de São Francisco – Leiria  + + + + + + + + + 

CASBI - Bidoeira  + + + + + + + + + 

Centro Social Batista de Leiria - Cruz d’Areia    + + + + + + + + + 

Lar da Misericórdia – Leria  + + + + + + + + + 

Associação Lar Emanuel Marrazes  + + + + + + + + + 

Centro Social Paroquial dos Pousos  + + + + + + + + + 

Lar da Caranguejeira  + + + + + + + + + 

Centro Social da casa do Povo Amor  + + + + + + + + + 

SAMVIPAZ - Ortigosa  + + + + + + + + + 

AMBESSE – Associação de Melhoramento e Bem Estar 
Social de St. Eufémia 

+ + + + + + + + + 

ADASCO - Coimbrão  + + + + + + + + + 

ADESBA - Barreira  + + + + + + + + + 

CENSOCAR – Centro Social da Carreira  + + + + + + + + + 

  Total  15 x 9 = 135 sessões 

 

Descrição Valor  

Professora Oxana 
khurdenko 

Professor Sérgio Ventura 

Professora Lara Matos 

Professora Vera Marques 

Professora Joana Pinto 

Transportes 

Seguros pessoal SAMP 

Horas de preparação com 
professores 

Horas de Coordenação 
SAMP 

Festa final incluindo 
aluguer de instalações, 
equipamento de som e luz, 
almoço previsto para 450 
idosos e acompanhantes 

 
135 Sessões = 14.175,00€ 
 
 14.175,00€ - 6.611,22€ (IPSS’s) = 7.563,78€ / Município 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.000,00€ (aproximadamente 15,60€ por pessoa, incluindo 
todas as despesas enumeradas na coluna à esquerda) 
 

Valor para o Município de 
Leiria 

14.563,78€ (8 prestações no valor de 1.618,19€ e 1 no valor 
de 1.618,26€) 

Valor para as Instituições 6611,22€ (300,51€ por Lar e 200,34 por Centro de dia) 

Propôs a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de um apoio financeiro 

à SAMP no valor total de €14.563,78 (catorze mil quinhentos e sessenta e três euros e 
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setenta e oito cêntimos) conforme orçamento apresentado pela SAMP para realização 

do Programa nas 15 Instituições indicadas, durante nove meses, de Outubro de 2009 a 

Junho de 2010. 

Mais propôs a Divisão de Acção Social e Família que, em 2009 sejam pagos 

€4.917,64 (quatro mil novecentos e dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos, em 

tranches mensais, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, no valor de 

€1.639,22 (mil seiscentos e trinta e nove euros e vinte e dois cêntimos) a primeira e, no 

valor de €1.639,21 (mil seiscentos e trinta e nove euros e vinte e um cêntimos) a 

segunda e a terceira.  

O restante valor da comparticipação, ou seja, € 9.646,14 (nove mil seiscentos e 

quarenta e seis euros e catorze cêntimos) deverá ser pago em 2010, em tranches 

mensais, de Janeiro a Junho, no valor de €1.607,69 (mil seiscentos e sete euros e 

sessenta e nove cêntimos) cada uma delas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal 

de natureza social, na promoção da qualidade de vida dos idosos residentes no 

concelho de Leiria, nomeadamente daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade, como é o caso dos beneficiários directos do Programa Novas 

Primaveras, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

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

apoio financeiro à SAMP no valor total de €14.563,78 (catorze mil quinhentos e 

sessenta e três euros e setenta e oito cêntimos) conforme orçamento apresentado pela 

SAMP para realização do Programa nas 15 Instituições indicadas, durante nove meses, 

de Outubro de 2009 a Junho de 2010. 

Mais deliberou que, em 2009 sejam pagos €4.917,64 (quatro mil novecentos e 

dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos, em tranches mensais, nos meses de 

Outubro, Novembro e Dezembro, no valor de €1.639,22 (mil seiscentos e trinta e nove 

euros e vinte e dois cêntimos) a primeira e, no valor de €1.639,21 (mil seiscentos e 

trinta e nove euros e vinte e um cêntimos) a segunda e a terceira, e, o restante valor da 

comparticipação, ou seja, € 9.646,14 (nove mil seiscentos e quarenta e seis euros e 

catorze cêntimos) deverá ser pago em 2010, em tranches mensais, de Janeiro a Junho, 

no valor de €1.607,69 (mil seiscentos e sete euros e sessenta e nove cêntimos) cada 

uma delas. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009-A-102, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3616/09, de 

25 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2.2. Apoio à Associação de Surdos da Alta Estrema dura para o «IV Congresso 

Nacional de Surdos»  

DLB N.º 1663/09  | Presente, pela Divisão de Acção Social e Família, uma proposta na 

sequência da ENTFE 09/4871, no sentido de ser concedido à Associação de Surdos da 

Alta Estremadura, um apoio no valor de €350,00 para que um grupo de surdos possa 

participar no IV Congresso Nacional, nos dias 3 e 4 de Outubro, em Aveiro. 

Mais propôs a Divisão de Acção Social e Família que o apoio financeiro fosse 

concedido mediante apresentação de comprovativo do aluguer do autocarro e listagem 

nominal dos participantes, com residência no concelho de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o apoio financeiro à Entidade acima 

referida, no valor de €350,00 (trezentos e cinquenta euros) mediante apresentação de 

comprovativo do aluguer do autocarro e listagem nominal dos participantes, com 

residência no concelho de Leiria. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 0102 – 2009-A-106, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3658/09, de 29 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

9.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

9.1.1. Apoio ao Rancho Folclórico do Freixial para obras 

DLB N.º 1664/09  | Presente uma carta do Rancho Folclórico do Freixial (ENT 09/18554) 

a solicitar apoio financeiro para mais uma fase da obra no edifício sede, nomeadamente 

o reboco exterior do Auditório e do interior do rés-do-chão, cujo orçamento se estima 

em €9.700,00. 

A obra agora em análise iniciou-se em 2003 e engloba, para além do Edifício-

Sede, um Centro de Convívio, um Centro Lúdico e um Auditório, com evidente 

importância para o desenvolvimento cultural e social da freguesia e do concelho. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a sua necessidade de possuir 

um espaço condigno para desenvolver actividades regulares e considerando que é de 

interesse municipal dotar as associações culturais de condições espaciais que permitam 

a preservação das tradições locais e a divulgação cultural, propôs-se que fosse 

atribuído ao Rancho Folclórico do Freixial um apoio no valor de €5.000,00 para ajudar 

as custear as despesas desta fase da obra, utilizando para isso a verba prevista no 
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Plano na Rubrica 12/080701-101-144 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – 

Apoio a Investimentos, valor esse entregue contra a apresentação prévia de 

documentos de despesa referentes à obra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a importância de 

promover instalações dignas e devidamente apetrechadas que permitam a realização 

de actividades culturais diversas e o interesse municipal reconhecido às instituições que 

as propiciam, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  atribuir ao Rancho Folclórico 

do Freixial, um apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para ajudar a custear as 

despesas com as obras no seu edifício sede, devendo proceder-se à apresentação 

prévia de documentos comprovativos da despesa efectuada com a obra. 

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

3548/09, de 23 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Comissária científica necessária ao desenvol vimento do Projecto de 

Reconversão do Convento de Santo Agostinho. Inclusã o da Dr.ª Maria Amélia 

Alves Rangel Dionísio 

DLB N.º 1665/09  | Na sequência da deliberação n.º 1563/08, datada de 25 de 

Novembro, na qual a Câmara aprovou a nomeação da Comissária Científica necessária 

ao desenvolvimento do Projecto de Reconversão do Convento de Santo Agostinho e 

assumir as despesas indicadas na informação prestada sobre o assunto pela Oficina de 

Arqueologia, foi apresentada uma informação da responsabilidade da Oficina de 

Arqueologia do seguinte teor: 

«Considerando que a Câmara Municipal de Leiria se encontra a desenvolver o 

Projecto de Reconversão do Convento de Santo Agostinho, localizado na cidade de 

Leiria, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro – Parcerias para a 

Regeneração Urbana, com vista a instalar neste monumento um Museu de Arqueologia 

e um Centro de Investigação, foi constituída uma Comissão Cientifica para o projecto.  

Posteriormente foi considerado necessário parecer técnico na área de 

conservação e restauro pelo que foi endereçado um convite à Dr.ª Maria Amélia Alves 

Rangel Dionísio, do Departamento de Engenharia de Minas e Geo Recursos do Instituto 

Superior Técnico, para integrar o Comissariado Científico do Museu de Arqueologia, 

que foi aceite por esta eminente investigadora. A sua vinda para uma reunião com a 

equipa multidisciplinar deste Projecto realizada no dia 20 de Maio de 2009, foi 

fundamental para a definição da estratégia a adoptar no âmbito da conservação e 

restauro integrada no projecto de Reconversão deste Monumento, tendo o seu apoio 

sido indispensável para o desenvolvimento do caderno de encargos desta 

especialidade.» 
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Assim, embora o nome da investigadora Dr.ª Maria Amélia Alves Rangel 

Dionísio não constasse da proposta aprovada solicita-se que esta técnica seja 

considerada para a referida Comissão Cientifica, com efeitos retroactivos a 25 de 

Novembro de 2008». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo tomado conhecimento da 

informação acima mencionada, deliberou por unanimidade  concordar com a mesma e 

aprovar a integração da Senhora Dr.ª Maria Amélia Alves Rangel Dionísio na Comissão 

Cientifica necessária ao desenvolvimento do Projecto de Reconversão do Convento de 

Santo Agostinho, com efeitos retroactivos a 25 de Novembro de 2008, com todas as 

condições anteriormente aprovadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Aquisição de vários exemplares de obras de i nteresse para a história e 

memória locais 

DLB N.º 1666/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, uma proposta no 

sentido de se adquirirem diversos exemplares de obras cujo conteúdo e/ou autoria são 

relevantes para a História e Memória Locais. 

Anualmente são editadas obras literárias de autores locais e outras cujo 

conteúdo, fruto de meses e anos de investigação histórica, revela interesse para o 

conhecimento da história local.  

Considerando o disposto na alínea t) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 4 ambas do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propôs-se a aquisição de diversos 

exemplares dos seguintes títulos: 

1-Obras de interesse para o estudo e conhecimento da História Local: 

Títulos, Autores e Editores PREÇO Nº de 
Exemplares 

Custo Final 

Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas das 21 freguesia 
do Concelho de Leiria no séc. XVIII / Saúl António Gomes 
(Terra Ocre)  

21,00 €  
(5% IVA 
incluído) 

20 420 € 

Os Judeus na Região de Leiria / Saul António Gomes (Editora 
Comunicação) 

16 € 
(5% IVA 
incluído) 

25 400 € 

Protagonistas do Desenvolvimento: Economia de Colmeias 
(Notícias de Colmeias) 

20 € 
(5% IVA 
incluído) 

3 60 € 

Fotobiografia (im) possível de Francisco Rodrigues Lobo / 
Carlos Ascenso André (Imagens e Letras) 

55 € 
(5% IVA 
incluído) 

20 1 100 € 

Terra de Pinhal e Mar: Crónicas de viagem no Distrito de Leiria 
/ Orlando Cardoso e Bruno Gaspar (Livraria Arquivo) 

29 € 
(5% IVA 
incluído) 

50 1 450 € 

O Exército Português e as Comemorações dos 200 Anos de 
Guerra Peninsular: I volume  

25 € 
(5% IVA 
incluído) 

40 1 000 € 

D. Frei Patrício da Silva, um Cardeal leiriense, Patriarca de 
Lisboa (1756-1840) / Ricardo Charters d’Azevedo (Textiverso ) 

6 € 
(5% IVA 
incluído) 

50 300 € 

Orçamento (com 5% de IVA incluído) 4 730 € 

Proposta de critérios de distribuição destes exemplares: 
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a) Até 3 exemplares para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira com a 

finalidade de enriquecer e actualizar o Fundo Documental com interesse Local 

que está a ser enriquecido sistematicamente e cujo objectivo é preservar o 

património bibliográfico concelhio; 

b) Outros exemplares serão distribuídos pelas Bibliotecas existentes no concelho 

no sentido de promover o conhecimento do Património e História Local 

c) Os restantes servirão o Município de Leiria no âmbito das relações de permuta 

de publicações com outras autarquias do país e instituições públicas ou privadas 

que editem obras de interesse cultural e histórico, adquirindo-se deste modo 

outras obras para a Biblioteca Municipal. 

2- Obras da autoria de escritores locais ou radicad os no território do concelho: 

Títulos, Autores e Editores PREÇO Nº de 
Exemplares 

Custo Final 

Amor Terno e Leiria : Cidade Sonhada / de Joaquim 
Manuel Alves Santos 

10 € + 10 € 
(5% IVA incluído) 

3 + 3 30 €+30 € = 60 
€ 

A Luz da Cobraceira / Silvia Lopes (Papiro Editora) 10 € 
(5%IVA incluído) 

20 200 € 

Encontros de Mim / Maria Manuela Prazeres 
 

10 € 
(5% IVA incluído) 

3 30 € 

O Fio das Harpas / Fernando Miguel Bernardes (Mar da 
Palavra)  

16 €  
(5% IVA incluído) 

3 48 € 

(E)ternamente / Sandra Amaro (Folheto) 10 € 
(5% IVA incluído) 

3 30 € 

Zarah, a Moura encantada / Orlando Cardoso (Liv 
Arquivo) * 

12,50 € 
(5% IVA incluído) 

20 250 € 

Sonhos de Natal / Filomena Figueiredo  6 € 
(5% IVA incluído) 

20 120 € 

A Primeira Comunhão / Maria Júlia Guarda Ribeiro 
(Folheto) 

6 € 
(5% IVA incluído) 

25 150 € 

As Aventuras do Verdinho: O Planeta Verde / Mónica 
Silva (Natureza Brincalhona)* 

8 € 
(5% IVA incluído) 

15 120 € 

Bonifácio e o cavalinho Imaginação / José M. Silva* 5 € 
(5% IVA incluído) 

3 15 € 

Orçamento (com 5% de IVA incluído) 1 023 € 

Cascata de Sílabas / Vóny Ferreira (Mosaico da 
Palavra) 

12 €+ 5% IVA 3 36 €+ 5% IVA 

O Real e o Ideal: Crónicas / de Helena Carvalhão 
(ADLEI) 

10 € + 5% IVA 50 500 €+ 5% IVA 

Orçamento (ao qual acresce 5% de IVA) 536 € 

Proposta de critérios de distribuição destes exemplares: 

a) Até 3 exemplares para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira com a 

finalidade de enriquecer e actualizar o Fundo Documental com Interesse Local 

com a finalidade de preservação do património bibliográfico do concelho; 

b) Os restantes serão distribuídos pelas Bibliotecas do concelho com a finalidade 

de contribuir para a actualização dos seus Fundos Documentais;  

c) As obras assinaladas com (*) são textos de literatura infantil e juvenil e serão 

distribuídos por todas as bibliotecas das escolas públicas e privadas do Ensino 

Básico do concelho.  

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

3546/09 e 3677/09, de 23 e 29 de Setembro, respectivamente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  concordar 

com as diversas propostas de aquisição e respectivos critérios de distribuição.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re lativas ao mês de Agosto 

DLB N.º 1667/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Agosto de 2009, que totalizam o valor de 

€4.060,00. 

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

3553/09, de 23 de Setembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.060,00, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Agosto de 2009, que totalizam o valor de €4.060,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.5. Lista de despesas do Cine-Teatro Monte Real relativas ao mês de Agosto 

DLB N.º 1668/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Cine-

Teatro de Monte Real, durante o mês de Agosto de 2009, que totalizam o valor de 

€4.800,00. 

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

3553/09, de 23 de Setembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.800,00, referentes às despesas 

efectuadas no Cine-Teatro de Monte Real e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Agosto de 2009, que totalizam o valor de €4.800,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.6. Apoio ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de  Leiria. Revogação da 

deliberação n.º 986/09, de 9 de Junho  

DLB N.º 1669/09  | Na sequência de um pedido do Grupo Coral do Ateneu Desportivo de 

Leiria, a solicitar apoio para ajudar a custear a despesa com o alojamento com o grupo 

francês «La Coda» que visitou Leiria entre 15 e 19 de Abril, no âmbito de um 

intercâmbio cultural, foi aprovada em reunião de Câmara de 9 de Junho de 2009, a 

atribuição da importância de €1.440,00. 

Presente agora uma carta do referido grupo coral (ENT.09/10929) dando 

conhecimento que não lhes foi exigido o débito para o qual fora atribuído o apoio, 

propôs a Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, a revogação do acto 
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tomado na deliberação camarária já referida, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 140.º do Código do Procedimento Administrativo. 

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

com a revogação do acto administrativo em referência. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Análise dos assuntos relacionados com a Divisã o do Desporto e Juventude 

9.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desporti vo. Época Desportiva 

2008/2009. Rectificação da deliberação n.º 193/09, da acta n.º 4, de 3 de Fevereiro  

DLB N.º 1670/09  | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo/Época Desportiva 2008/2009, o texto continha a seguinte imprecisão. 

Assim, onde se lê: «Relatório de Contas 2006/2007» deverá ler-se «Relatório 

de contas 2007/2008». 

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

com a respectiva rectificação da deliberação n.º 193/09, da Acta n.º 4, de 3 de 

Fevereiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil.  Apoio Pontual 2009. Magna 

Associação de Madeirenses e Açorianos (ENTFE.09/427 1) 

DLB N.º 1671/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura da Magna 

Associação de Madeirenses e Açorianos (Entfe.09/4271), oficializando a candidatura ao 

apoio pontual II do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a actividade «III Torneio do 

Atlântico», através da atribuição de um subsídio, no valor de €200,00, designadamente 

para fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma, cuja liquidação 

fosse condicionada à apresentação dos seguintes documentos: acta de aprovação do 

relatório de actividades de 2008 e acta de aprovação do relatório de contas de 2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das 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  atribuir à Magna Associação de Madeirenses e Açorianos um subsídio, 

no valor de €200,00 (duzentos euros), para a actividade «III Torneio do Atlântico», 

designadamente para fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma, 

cuja liquidação ficou condicionada à apresentação do(s) documento(s) acima 

mencionado(s). 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010102/ 2009/ A/ 272), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3547/09, de 23 de 

Setembro. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��  Gabinete de apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a rea lização da 11.ª Expoaves 

DLB N.º 1672/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido de apoio do Núcleo Ornitológico Telheirense (ENT. 09/21140) para a realização 

da 11.ª Expoaves nos dias 6,7 e 8 de Novembro de 2009, nas instalações do Grupo 

Cultural e Desportivo Telheirense, sede do Núcleo. 

Associando a Câmara à louvável iniciativa, e para colaborar na sua organização, 

propôs-se a atribuição de um apoio financeiro, no valor de €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), ao Núcleo Ornitológico Telheirense. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, deliberou por unanimidade  conceder um apoio financeiro ao Núcleo 

Ornitológico Telheirense no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para a 

realização da 11.ª Expoaves.  

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2009, rubrica 2009-A-294, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3551/09, de 23 

Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��  G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 

11.1. Aquisição de parcela de terreno na Freguesia de Santa Eufémia 

DLB N.º 1673/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o 

processo referente à aquisição de uma parcela de terreno, sita no lugar de Lapedo, 

freguesia de Santa Eufémia, para integrar o domínio público municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  adquirir a Herdeiros de Manuel Pereira Carreira, residente 

na Rua da Matinha, n.º 3, Vale Sobreiro, freguesia de Caranguejeira, o prédio rústico 

inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 3006, com área de 42.910,00 m2, 

pelo valor de €110.000,00 (cento e dez mil euros). 

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

3608/09, de 25 de Setembro. 
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Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. EPA1 – Requalificação da margem direita do Ri o Lis entre Santo Agostinho e 

a Ponte Afonso Zuquete. Aquisição de parcelas de te rreno 

DLB N.º 1674/09  | Presente a proposta de aquisição de várias parcelas de terreno para 

a requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso 

Zuquete. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 

conjugada com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Código das Expropriações, 

deliberou por  unanimidade  adquirir as parcelas de terreno a seguir identificadas: 

— Parcela 1: mil setecentos e oitenta e sete metros quadrados do prédio urbano 

inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 235 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial com o n.º 3452, da freguesia de Leiria, pelo valor de €84.096,22 

(oitenta e quatro mil noventa e seis euros e vinte e dois cêntimos); 

— Parcela 2: novecentos e vinte metros quadrados, área total do prédio rústico inscrito 

na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 296 e não descrito Conservatória do 

Registo Predial, da freguesia de Leiria, pelo valor de €54.878,00 (cinquenta e quatro 

mil oitocentos e setenta e oito euros); 

— Parcela 3: mil e trinta e três metros quadrados e trinta e um centímetros quadrados 

do prédio urbano inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 1400 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1915, da freguesia de Leiria, pelo 

valor de €46.653,95 (quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta e três euros e 

noventa e cinco cêntimos); 

— Parcela 4: quinhentos e noventa e dois metros quadrados do prédio urbano inscrito 

na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 121 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial com o n.º 1914, pelo valor de €35.135,20 (trinta e cinco mil cento e 

trinta e cinco euros e vinte cêntimos). 

As parcelas a adquirir destinam-se a integrar o domínio público municipal. 

A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 3574/09, no valor 

de €220.763,37 (duzentos e vinte mil setecentos e sessenta e três euros e trinta e sete 

cêntimos). 

Mais deliberou  conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar as competentes escrituras. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
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��  Gabinete de apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalve s  

 

12.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º  23/07 – Diamantino 

Fernandes Ferreira 

DLB N.º 1675/09  | Presente requerimento apresentado por DIAMANTINO FERNANDES 

FERREIRA, com sede na Rua Central, n.º 4520, Chã, freguesia de Colmeias, concelho 

de Leiria, referente ao pedido de emissão de declaração em como a Câmara Municipal 

de Leiria não vê inconveniente na desafectação da RAN, dado o fim a que se destina o 

pedido de implantação de um posto de trasfega de gasóleos, referente ao processo de 

obras particulares LICOMB n.º 23/07.  

Considerando que o parecer favorável da CRRA só pode ser concedido quando 

esteja em causa vias de comunicação, seus acessos ou outros empreendimentos ou 

construções de interesse público, desde que não haja alternativa técnica 

economicamente aceitável para o seu traçado ou localização (artigo 9.º, n.º 2, alínea d) 

do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 

de Dezembro), propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves que a Câmara 

Municipal de Leiria emita declaração de interesse público municipal, para efeitos de 

desafectação da RAN, bem como para enquadramento da implantação do referido 

posto de trasfega de gasóleo, no actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, 

de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, 

nomeadamente nas excepções previstas no ponto 2 do artigo. 4.º e nos termos 

previstos no anexo V. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa que se dedica à actividade de venda de produtos petrolíferos, 

garantindo oito postos de trabalho permanentes e com um volume de negócios de 

€3.262.853,31, de acordo com o previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de12 de 

Dezembro, deliberou por unanimidade  declarar o interesse público na implantação de 

um posto de trasfega de gasóleos. 

Mais deliberou,  e de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 

de Setembro, nomeadamente nas excepções previstas no ponto 2 do artigo. 4.º e nos 

termos do item VI do anexo IV do referido Decreto-Lei, reconhecer o empreendimento 

como revestido de interesse público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Processo de obras particulares n.º 332/09 – V ítor Manuel Carreira dos Santos 

DLB N.º 1676/09  | Presente processo de licenciamento de obras particulares n.º 332/09, 

em que é requerente VITOR MANUEL CARREIRA DOS SANTOS, com sede social na 
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Rua Principal, n.º 780, Lameira, freguesia de Ortigosa, referente ao pedido de emissão 

de licença para a legalização de alteração e ampliação de um pavilhão de apoio à 

actividade agrícola e comercial. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa de desenvolvimento de floricultura (produção e comercialização de 

flores), com nove postos de trabalho fixos e quatro sazonais, com um volume de 

negócios na ordem dos €284.432,43 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e 

trinta e dois euros e quarenta e três cêntimos), para efeitos de enquadramento da 

ampliação das instalações no actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, nomeadamente 

nas excepções previstas no ponto 2 do artigo. 4.º e nos termos previstos no anexo V, 

deliberou por unanimidade  reconhecer o empreendimento como revestido de 

interesse público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
��  Gabinete de apoio ao Vereador Dr.  Ví tor  Lourenço  

 

Constituição de hipoteca sobre o direito de superfí cie constituído a favor da 

cooperativa «Supercoop – Cooperativa de Distribuiçã o de Produtos Alimentares e 

de Solidariedade Social, C.R.L.» 

DLB N.º 1677/09  | Considerando os fundamentos que presidiram à deliberação 

camarária n.º 167/06, de 9 de Fevereiro de 2006, bem como os motivos invocados pela 

superficiária «SUPERCOOP – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.R.L.», no seu pedido de 

apresentado em 2009.08.28 (ENT. 09/19865), com vista a obter autorização para 

proceder à constituição de hipoteca sobre o direito de superfície constituído sobre o 

prédio urbano, composto por parcela de terreno para equipamento urbano, designado 

por lote A, sito no Aldeamento de Santa Clara, na Quinta da Carvalha, freguesia de 

Parceiros, concelho de Leiria, inscrito na matriz sob o artigo 2.544.º e descrito na 

Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2766, da freguesia de 

Parceiros, aí inscrito a favor do Município de Leira, sob as inscrições G, apresentação 

n.º 29, de 29/04/2003 e G, apresentação n.º 4, de 28/11/2003 e a respectiva autorização 

de loteamento sob a inscrição F, apresentação n.º 35, de 28/06/2005, respeitante ao 

alvará de loteamento n.º 5, de 20/06/2005. 

 A Câmara, na sequência da deliberação supra mencionada e com os mesmos 

fundamentos, deliberou por unanimidade  autorizar a superficiária «SUPERCOOP – 

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES E DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.R.L.» a constituir uma hipoteca sobre o direito de 
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superfície constituído por escritura pública lavrada em 07/04/2006, no Primeiro Cartório 

Notarial de Competência Especializada de Leiria, de modo a habilitar a superficiária a 

recorrer ao financiamento bancário para a construção de um edifício escolar destinado a 

creche, jardim-de-infância e centro de actividades e tempos livres, no prédio supra 

referido, nas condições seguintes: a) os ónus ou encargos a constituir o sejam por 

prazo inferior ao estabelecido no título constitutivo do direito de superfície e b) 

caduquem com a extinção do direito de superfície. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Vice-Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente 

acta (ANEXO E). 

 

 
 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 

Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Amor. 

Alteração do objecto 

DLB N.º 1678/09  | A Junta de Freguesia de Amor verificou que o objecto designado no 

Protocolo de Delegação de Competências não estava de acordo com as suas 

pretensões, tendo, por isso, solicitado (ENT.09/21616) a sua alteração de 

«Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua do Moinho, em Bregieira; 

Travessa da Guarda, em Amor; Rua da Guarda; Rua da Amieira (1.ª fase), em Casal 

dos Claros; Rua das Flores, em Casal Novo e requalificação de duas rotundas, em 

Lezíria dos Paus» para «Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua 

do Moinho, em Bregieira; Travessa da Guarda, Rua da Guarda e Rua Joaquim Jorge, 

em Amor; Rua das Flores, em Casal Novo e requalificação de duas rotundas, em 

Lezíria dos Paus». 

Este Protocolo, no valor de €50.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 
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em reunião de Câmara 17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal 

de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima discriminado, mantendo-se todas as 

demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Apoio à Freguesia de Barosa para aquisição de sinal ização direccional e de 

identificação de localidades (ENT.09/19937) 

DLB N.º 1679/09 | Presente um ofício da Junta de Freguesia de Barosa 

(ENT.09/19937), em que é solicitado apoio financeiro para a aquisição de sinalização 

direccional e de identificação de localidades. 

Atendendo ao manifesto interesse municipal da sinalização solicitada, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Barosa no valor de €5.966,45. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder apoio financeiro à Freguesia 

de Barosa no valor de €5.966,45 (cinco mil novecentos e sessenta e seis euros e 

quarenta e cinco cêntimos) para a aquisição de sinalização direccional e de 

identificação de localidades.  

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia seja efectuada após a apresentação das cópias das facturas emitidas pelo 

fornecedor da sinalização e a confirmação, pelos serviços técnicos municipais, que a 

sinalização cumpre o estipulado no Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009 I 364, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3578/09, de 24 de 

Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Pedido de avaliação das parcelas de terreno a expro priar necessária à execução 

do Prolongamento da Avenida General Humberto Delgad o até à Rua Luís Braille, 

na cidade de Leiria 
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DLB N.º 1680/09  | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, proposta 

no sentido de enviar a um perito da lista oficial os elementos relativos às parcelas a 

expropriar necessárias à execução do prolongamento da Avenida General Humberto 

Delgado até à Rua Luís Braille, na cidade de Leiria, com vista ao cumprimento do 

disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 

168/99, de 18 de Setembro, o qual, como requisito prévio à resolução de expropriar, 

obriga à fixação da previsão dos encargos respectivos, baseada na avaliação 

documentada por relatório de perito da lista oficial, da livre escolha da entidade 

interessada na expropriação.  

Mais referiu o Senhor Vereador que os elementos identificadores da parcela 

constam de peças desenhadas e escritas que apresentou.  

A Câmara, depois de analisar todos os elementos e os esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Vereador das Obras Municipais, Eng.º Fernando Carvalho, 

deliberou por unanimidade  remeter ao Senhor Eng.º António Augusto Nogueira 

Narciso, perito da lista oficial, os elementos necessários à realização da competente 

avaliação das parcelas e elaboração do relatório respectivo. 

Mais deliberou solicitar ao mesmo técnico um relatório preliminar quanto à 

previsão dos encargos a suportar pelo Município de Leiria com a realização da referida 

avaliação, a título de honorários.  

Deliberou ainda que as peças desenhadas e escritas relativas à parcela a 

expropriar, as quais foram prestadas pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território/Sector de Planos e Projectos Urbanísticos constituam anexo à presente 

deliberação e dela faça parte integrante (ANEXO F).  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto quatro 

Cedência de uma parcela de terreno para o alargamen to de arruamento em 

Colmeias. Proposta de protocolo 

DLB N.º 1681/09  | Presente um Protocolo relacionado com a cedência de um terreno 

para o alargamento da arruamento em Lagar da quinta, lugar de Madalena, Freguesia 

de Colmeias, a realizar entre a Câmara Municipal de Leiria e o Senhor José António 

Antunes Jorge, cujas cláusulas estabelecem as condições dos termos de cedência ao 

Município de Leiria, de uma parcela de terreno com uma área de 185 m2, descrita na 2.º 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 8111/20010531, da freguesia de 

Colmeias, e inscrito na matriz predial da referida freguesia sob o artigo n.º 4256. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 

unanimidade  aprovar o referido protocolo e conceder poderes ao Senhor Vice-

Presidente Dr. Vítor Lourenço para o outorgar. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Cedência de uma parcela de terreno para construção de rotunda no 

entroncamento da Rua D. José Alves Correia da Silva  com a Rua Francisco 

António Dias, freguesia de Leiria. Proposta de prot ocolo 

DLB N.º 1682/09  | Presente um Protocolo relacionado com a cedência de um terreno 

para construção de rotunda no entroncamento da Rua D. José Alves Correia da Silva 

com a Rua Francisco António Dias, freguesia de Leiria, a realizar entre a Câmara 

Municipal de Leiria e o Senhor José Gaspar de Sousa, cujas cláusulas estabelecem as 

condições dos termos de cedência ao Município de Leiria, de uma parcela de terreno 

com uma área de 455 m2, descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob 

o n.º 2292/20050204, da freguesia de Leiria e inscrito na matriz predial da referida 

freguesia sob o artigo n.º 4359. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 

unanimidade  aprovar o referido protocolo e conceder poderes ao Senhor Vice-

Presidente Dr. Vítor Lourenço para o outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto seis 

Constituição da Unidade de Direcção do Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (P ALOR) 

DLB N.º 1683/09  | Dando cumprimento à deliberação do passado dia 18 de Agosto de 

2009, foi enviado convite para integrar a Unidade de Direcção do Programa de Acção 

Local, às seguintes entidades: 

— Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS); 

— Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 

— Turismo Leiria/Fátima; 

— Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós. 

Todas as entidades acordaram, por ofício, em participar na Unidade de Direcção 

do Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

23.º da Parceria Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria, 

deliberou por unanimidade  aprovar a constituição da Unidade de Direcção do 

Programa de Acção Local, com as seguintes entidades: 
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— Município de Leiria; 

— Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS); 

— Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 

— Turismo Leiria/Fátima; 

— Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativ a do Bairro dos Anjos. 

Aditamento à deliberação de 4 de Agosto de 2009 

DLB N.º 1684/09  | A deliberação de 4 de Agosto de 2009 aprovou a atribuição à 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos de um apoio no valor 

de €3.000,00 (três mil euros) para a realização de um vasto programa de animação 

cultural para 2009, por ocasião da celebração das suas Bodas de Prata. 

Assim, esta Associação levou a efeito, a Grande Noite de Fado Amador a 22 de 

Maio, a 3.ª Grande Noite dos Cantores de Leiria a 10 de Junho, a Noite de Talentos a 

11 de Junho e os Santos Populares e Marcha a 11, 12 e 13 de Junho. 

Paralelamente, por solicitação da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

do Bairro dos Anjos (ENT 09/6677), foi concedido apoio logístico através da cedência 

de estrado de base metálica, quiosque da Gastronomia e montagem de quadro 

eléctrico. 

Dado que a decisão de apoio logístico foi anterior à deliberação referida em 

epígrafe, o contrato eventual com a EDP para fornecimento de energia eléctrica foi 

efectuado em nome do Município de Leiria, tendo sido enviada a factura n.º 

10351698133, de 20 de Junho, no valor de €83,25.  

Considerando que se tratou de um contrato efectuado no âmbito do apoio às 

actividades da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, 

propôs-se a aprovação do apoio em espécie, através do pagamento da energia eléctrica 

consumida durante os eventos, que corresponde a um valor de €83,25. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

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

conceder apoio em espécie, através do pagamento da energia eléctrica consumida 

durante os eventos, à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos. 

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

3579/09, de 24 de Setembro. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  esteve ausente aquando a análise e 

discussão deste assunto. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

Exercício do direito de preferência na alienação da  casa n.º 1, sita na Rua D. Nuno 

Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, freguesia de  Marrazes 

DLB N.º 1685/09 | Presente o requerimento (ENT. 09/22017) de Carla Sofia Franco 

Carvalho e Silva e Patrícia Alexandra Franco Carvalho e Silva Almeida, na qualidade de 

proprietárias da casa n.º 1, sita na Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, 

freguesia de Marrazes, no qual requerem que a Câmara se pronuncie quanto ao 

exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel, pelo valor de 

€39.000,00 (trinta e nove mil euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

autorizar a alienação do imóvel acima identificado e não exercer o direito de 

preferência. 

Mais deliberou que as requerentes sejam advertidas que deverão informar a 

Câmara Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a 

celebração da escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 

Abertura de ajuste directo para aquisição de combus tíveis rodoviários, em postos 

de abastecimento públicos e a granel, ao abrigo do Acordo Quadro ANCP n.º 2.1., 

pelo período de 24 meses 

DLB N.º 1686/09 | Face à necessidade de adquirir, por lotes, combustíveis rodoviários 

conforme epígrafe, submete-se à consideração da Câmara a presente proposta de 

decisão de contratar, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atento o 

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. 

1 - Os combustíveis a adquirir no âmbito do presente contrato terão de cumprir 

as especificações técnicas previstas na legislação em vigor e encontram-se agrupados 

de acordo com os seguintes lotes: 

a) Lote 1 – combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público; 

b) Lote 2 –  gasóleo a granel; 
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2 – A aquisição dos combustíveis rodoviários previstos no lote 1 apenas pode 

ser realizada através de cartão electrónico de abastecimento. 

3 – A aquisição dos combustíveis rodoviários a granel inclui obrigatoriamente os 

serviços de carga, transporte e abastecimento no local indicado na cláusula seguinte. 

4 – Para os combustíveis previstos na alínea a) do n.º 1 – lote 1 – o Município de 

Leiria estima consumir anualmente as seguintes quantidades: 

a) gasóleo normal – 120.000 litros; 

b) gasolina sem chumbo 95 – 8.000 litros; 

c) gasolina sem chumbo 98 – 11.000 litros. 

5 – O Município de Leiria estima consumir anualmente 20.000 litros (4 pedidos 

de 5.000 litros) de gasóleo normal a granel - lote 2. 

6 - Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a 

celebrar, estima-se o respectivo preço contratual em €337.860,00 + IVA com base nos 

valores de mercado actuais, compatibilização a satisfazer pelas dotações: 

 a) Divisão de Protecção Civil e Bombeiros: 13/02.01.02.02 

 b) Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas: 09/02.01.02.02. 

 7- Em virtude de o Município de Leiria ter celebrado contrato de adesão com a 

Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E., em 13 de Março de 2009, ao abrigo do 

n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 37/2007, propõe-se: 

 a) a adopção do ajuste directo ao abrigo do critério material previsto na alínea e) 

do n.º 1 do artigo 26.º do Código dos Contratos Públicos,  

 b) a aprovação das peças do procedimento que se juntam em anexo; 

 c) que a fixação do valor mínimo dos descontos unitários a aplicar sobre os 

combustíveis objecto do contrato não possa ser inferior ao estabelecido no acordo 

quadro ANCP n.º 2 – Combustíveis Rodoviários; 

 d) a fixação do prazo de vigência do contrato a celebrar por 24 meses; 

 e) a opção pelo critério de adjudicação economicamente mais vantajosa; 

 f) a opção pelo modo de apresentação dos documentos que constituem a proposta 

em suporte de papel, em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a 

palavra “Proposta”, indicando-se o nome ou a denominação social do concorrente e a 

designação do contrato a celebrar, nos termos dos  nºs 1 e 2 do artigo 9.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; 

 g) a designação do seguinte júri: 

 - Leandro Sousa (presidente); 

 - Sofia Romão (vogal efectivo); 

 - Manuela Vieira (vogal efectivo); 

 - Patrícia Paixão (vogal suplente); 

 - Isabel Sampaio (vogal suplente). 
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 A competência para a escolha prévia do procedimento a adoptar e para a 

designação do júri proposto cabe à Câmara Municipal, no uso de competência própria, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de Janeiro. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da informação 

prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Aquisição de Bens e Serviços, 

deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos, que fica anexo à 

presente acta e dela fazem parte integrante (ANEXO G), bem como autorizar a abertura de 

concurso por ajuste directo para aquisição de combustíveis rodoviários, em postos de 

abastecimento públicos e a granel, ao abrigo do Acordo Quadro ANCP n.º 2, pelo 

período de 24 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 

Subsídio ao Nariz – Teatro de Grupo. Festival Acaso  

DLB N.º 1687/09 | Presente um pedido d’O Nariz – Teatro de Grupo (ENTF.4823/09) 

em que é solicitado apoio para a concretização do XIV Acaso – Festival de Teatro vai 

decorrer como habitualmente, nos meses de Outubro e Novembro estando previstos 

espectáculos de teatro para além de exposições e concertos. Quatro dos espectáculos 

serão no Teatro Miguel Franco e um no Teatro José Lúcio da Silva. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 

últimos anos e que a maior parte dos espectáculos tem lugar em Leiria, constituindo 

para o Concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se atribua ao 

Nariz – Teatro de Grupo a verba de €5.000,00 (cinco mil euros) para suporte das 

despesas com o Festival utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2009, na 

Rubrica 2009/A/248 – Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro, 

assim como o apoio logístico necessário para a realização dos espectáculos nos 

equipamentos municipais e a cedência gratuita das salas dos Teatros Miguel Franco e 

José Lúcio da Silva. O apoio financeiro referido será efectuado em duas prestações de 

€2.500,00 cada, sendo que a primeira será imediata e a segunda ficará sujeita à 

apresentação dos documentos comprovativos das despesas até ao total do montante 

atribuído. 

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

prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto 

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

unanimidade  atribuir ao Nariz – Teatro de Grupo a verba de €5.000,00 (cinco mil 

euros) para suporte das despesas com o XIV Acaso – Festival de Teatro, em duas 
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prestações, a primeira imediata e a segunda que ficará sujeita à apresentação dos 

documentos comprovativos das despesas até ao total do montante atribuído. 

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

3613/09, de 25 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do  Município de Leiria. 

Requerente: Nelson Andreas Almeida Santos. Decisão final 

DLB N.º 1688/09 | Pela deliberação n.º 1373/09, tomada em sua reunião do passado 

dia 18 de Agosto de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de NELSON ANDREAS ALMEIDA SANTOS, residente na Rua S. Francisco, n.º 44, 

2.º esquerdo, 2400.231 Leiria, quanto ao pagamento de uma indemnização, no valor de 

€1.016,36 no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria. 

 Notificado em 7 de Setembro de 2009, a coberto do ofício n.º 16032, de 2 de 

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

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

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

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por NELSON ANDREAS ALMEIDA SANTOS, e notificar o requerente da 

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do  Município de Leiria. 

Requerente: Sónia Cláudia Rodrigues Pereira. Decisã o Final 

DLB N.º 1689/09 | Pela deliberação n.º 1376/09, tomada em sua reunião do passado 

dia 18 de Agosto de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de SÓNIA CLÁUDIA RODRIGUES PEREIRA, residente na residente na Av. 

Marquês de Pombal, lote 21, 5.º esquerdo, 2410.152 Leiria, quanto ao pagamento de 

uma indemnização, no valor orçamentado entre €147,00 e €211,20, no âmbito de um 

pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 
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 Notificada em 7 de Setembro de 2009, a coberto do ofício n.º 16031, de 2 de 

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

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

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

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

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por SÓNIA CLÁUDIA RODRIGUES PEREIRA, e notificar a requerente da 

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

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 

Processo de loteamento n.º 65/77 – Fernando Luis Fe ijão Norte 

DLB N.º 1690/09 | De JOÃO SÉRGIO PAIS BERNARDINO (E OUTRO), residente na 

Av. Marquês de Pombal, lote 24, 7.º direito, na localidade e freguesia de Leiria, 

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

executadas a coberto do aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento 159, que se situam 

na localidade e freguesia de Monte Redondo. 

As entidades consultadas (SMAS e EDP) emitiram pareceres favoráveis quanto 

à recepção das respectivas infra-estruturas (folhas 441 e 435). 

Das vistorias efectuadas pelos Serviços do Município, constatou-se o seguinte: 

1.º o Departamento de Obras Municipais informou que houve necessidade de 

requalificar as intersecções do loteamento nas ligações às vias distribuidoras 

confinantes, de modo a melhorar a canalização de movimentos direccionais de tráfego. 

Nesse sentido, e segundo directrizes fornecidas pelos Técnicos daquele Departamento 

em colaboração com os técnicos da EP – Estradas de Portugal (dado tratar-se também 

de acesso à Estrada Nacional 109-9, cuja jurisdição pertence àquele organismo) houve 

necessidade de proceder a rectificações no traçado da rede viária, encontrando-se a 

obra executada de acordo com o representado nas telas finais apresentadas pelo 

requerente; 

2.º relativamente ao projecto de drenagem pluvial, o Departamento de Obras Municipais 

informou que na execução do colector não foram respeitadas as regras de implantação 

de câmaras de visita, nomeadamente o estabelecido no artigo 155.º do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, o que implicará dificuldades na limpeza e 

manutenção daquela infra-estrutura, sugerindo rectificações ao projecto e a 

apresentação de cotas de soleira das referidas caixas, bem como planta de implantação 

incluindo o traçado da rede pluvial exterior ao loteamento, executada no âmbito do 
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acordo estabelecido entre a Câmara Municipal, Freguesia de Monte Redondo e SMAS. 

O requerente contrapôs apresentando elementos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento (folhas 438 e 439) dos quais consta uma 

declaração em que a promotora da obra se responsabiliza pela manutenção e 

exploração de todos os órgãos (canalizações e caixas) do sistema predial de águas 

pluviais situados a montante da câmara de ramal de ligação e instalados em zona 

cedida ao domínio público; 

3.º a Divisão de Parques e Espaços Verdes considera que os arranjos exteriores se 

encontram executados, não vendo qualquer inconveniente na recepção provisória 

daquela infra-estrutura. 

A Divisão de Loteamentos considera que deverão ser suprimidos os três lugares 

de estacionamento marcados na bolsa de retorno, de modo a permitir melhor 

organização e circulação no local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, para efeitos do disposto nos artigos 

54.º e 87.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, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º concordar com as rectificações efectuadas ao traçado da rede viária; 

2.º concordar com as rectificações executadas em obra relativamente ao projecto de 

drenagem pluvial, por considerar que se encontram salvaguardadas as questões 

levantadas pelo Departamento de Obras Municipais, face aos elementos constante das 

folhas 438 e 439 do processo, através dos quais a promotora da obra  se responsabiliza 

pela manutenção e exploração de todos os órgãos do sistema predial de águas pluviais; 

3.º concordar com as alterações efectuadas ao nível dos arranjos exteriores, 

nomeadamente no que se refere à substituição do anfiteatro pelo centro de convívio; 

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

em epígrafe; 

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

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

estruturas que as mesmas caucionam: 

5.1. garantia bancária n.º125-02-1155759, no valor de €43 664.90, emitida em 

2007/04/04 pelo Millennium BCP, destinada a garantir a execução da rede de 

drenagem de águas pluviais (folha 308); 

5.2. garantia bancária n.º125-02-1157472, no valor de €33 027.40, emitida em 

2007/04/04 pelo Millennium BCP, destinada a garantir a execução da rede viária 

(folha 309); 

5.3. garantia bancária n.º125-02-1157481, no valor de €34 471.94, emitida em 

2007/04/04 pelo Millennium BCP, destinada a garantir a execução dos arranjos 

exteriores(folha 307); 
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5.4.  garantia bancária n.º125-02-1157515, no valor de €4 100.00, emitida em 

2007/04/04 pelo Millennium BCP, destinada a garantir a execução de redes de 

águas e esgotos (folha 306); 

Mais deliberou notificar o promotor das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze 

Processo de loteamento n.º 6/07 – Fundação Bissaya Barreto 

DLB N.º 1691/09 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com endereço postal na 

Quinta dos Plátanos, Bencanta, Apartado 7049, Coimbra, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 10 lotes numa propriedade situada na localidade e 

freguesia de Monte Redondo, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como espaço urbano, encontrando-se parte em espaço natural e cultural. 

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

com a solução urbanística proposta com as condicionantes impostas pelos Serviços 

(cujos conteúdos já foram transmitidos ao promotor através do ofício n.º 5956, datado 

de 2008/06/03) e pelas Entidades consultadas, nomeadamente a EP – Estradas de 

Portugal, a EDP Distribuição, Energia, SA, os SMAS – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria e a PT Comunicações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quinze 

Processo de loteamento n.º 7/07 – Fundação Bissaya Barreto 

DLB N.º 1692/09 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com endereço postal na 

Quinta dos Plátanos, Bencanta, Apartado 7049, Coimbra, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 18 lotes destinados a habitação e um destinado a 

equipamento (centro de saúde), numa propriedade situada na localidade e freguesia de 

Monte Redondo, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

espaço urbano, na categoria habitacional ou residencial, abrangendo ainda espaço 

natural e cultural. 

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

com a solução urbanística proposta com as condicionantes impostas pelos Serviços 

(cujos conteúdos já foram transmitidos ao promotor através dos ofícios n.ºs 5921/08 e 

5258/08, respectivamente datados de 2008/06/02 e 2008/05/15) e pelas Entidades 

consultadas, nomeadamente a EP – Estradas de Portugal, a EDP Distribuição, Energia, 

SA, os SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e a PT 

Comunicações. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezasseis 

Processo de loteamento n.º 8/07 – Fundação Bissaya Barreto 

DLB N.º 1693/09 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com endereço postal na 

Quinta dos Plátanos, Bencanta, apartado 7049, Coimbra, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 28 lotes destinados a habitação, comércio/serviços, 

numa propriedade situada na localidade de Vale da Bregieira, freguesia de Monte 

Redondo, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

espaço urbanizável, encontrando-se parte em RAN e Zona Verde. 

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

com a solução urbanística proposta com as condicionantes impostas pelos Serviços 

(cujos conteúdos já foram transmitidos ao promotor através dos ofícios n.ºs 5915/08 e 

5285/08, respectivamente datados de 2008/06/02 e 2008/05/16) e pelas Entidades 

consultadas, nomeadamente a EP – Estradas de Portugal, a EDP Distribuição, Energia, 

SA, os SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e a PT 

Comunicações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezassete 

Processo de loteamento n.º 9/07 – Fundação Bissaya Barreto 

DLB N.º 1694/09 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com endereço postal na 

Quinta dos Plátanos, Bencanta, Apartado 7049, Coimbra, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 14 lotes destinados a comércio/serviços e armazéns, 

numa propriedade situada na localidade de Bregieira, freguesia de Monte Redondo, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como espaço 

urbanizável, encontrando-se parte em Espaço Industrial. 

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

com a solução urbanística proposta com as condicionantes impostas pelos Serviços 

(cujos conteúdos já foram transmitidos ao promotor através do ofício n.º 8197, datado 

de 2008/07/25) e pelas Entidades consultadas, nomeadamente a EP – Estradas de 

Portugal, a EDP Distribuição, Energia, SA, os SMAS – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento e a PT Comunicações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dezoito  

Processo de loteamento n.º 10/07 – Fundação Bissaya  Barreto 

DLB N.º 1695/09 | De FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO, com endereço postal na 

Quinta dos Plátanos, Bencanta, Apartado 7049, Coimbra, referente ao projecto de 

loteamento para constituição de 10 lotes numa propriedade situada na localidade de 

Figueirinha, Lavadouro, freguesia de Monte Redondo, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como espaço urbano, encontrando-se parte 

em Área Florestal, RAN/Zona Verde e REN. 

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

com a solução urbanística proposta com as condicionantes impostas pelos Serviços 

(cujos conteúdos já foram transmitidos ao promotor através do ofício n.º 5962, datado 

de 2008/06/03) e pelas Entidades consultadas, nomeadamente a EP – Estradas de 

Portugal, a EDP Distribuição, Energia, SA, os SMAS – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento e a PT Comunicações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezanove 

Apoio ao Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública para a 

implementação de pista de educação para a Segurança  Rodoviária. 

DLB N.º 1696/09 | Presente um ofício do Comando Distrital da Polícia de Segurança 

Pública (ENT 09/4823), em que é solicitado à Câmara Municipal apoio para a 

implementação de uma pista de educação para a Segurança Rodoviária, dado que, no 

programa de visitas das escolas ao Comando, os alunos têm um módulo dedicado à 

Segurança Rodoviária. 

Considerando o relevante interesse municipal na educação para a Segurança 

Rodoviária, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho propôs a atribuição de apoio 

em material e horas de trabalho à Polícia de Segurança Pública, através da cedência de 

40 bases de betão para colocação dos sinais de trânsito e dos trabalhos descritos nas 

informações associadas à circular do referido registo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

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

conceder o apoio necessário ao Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública 

para a implementação de pista de educação para a Segurança Rodoviária 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto vinte 

Apoio financeiro ao Lar Social do Arrabal para a co nstrução de estação elevatória 

de águas residuais para fazer ligação de Saneamento  

DLB N.º 1697/09 | Considerando que a rede de saneamento básico é uma estratégia 

sempre presente do Município, e que este constitui um motor essencial e indispensável 

ao bem-estar e melhoria das condições de vida dos cidadãos e das suas famílias, 

presente o pedido (Ent.09/8755), do Lar Social do Arrabal, solicitando um apoio 

financeiro no valor de €14.356,80 (catorze mil trezentos e cinquenta e seis euros e 

oitenta cêntimos) para fazer às despesas efectuadas com a execução da estação 

elevatória para fazer a ligação ao saneamento. 

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

termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

que lhe confere atribuições no domínio do Ambiente e Saneamento Básico, conjugado 

com a alínea a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

atribuir um apoio ao Lar Social do Arrabal, para pagamento das despesas efectuadas 

com a construção de uma estação elevatória de águas residuais para fazer a ligação ao 

saneamento, no valor de €14.356,80 (catorze mil trezentos e cinquenta e seis euros e 

oitenta cêntimos) 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009-I-66 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3617/09, de 25 

de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto vinte e um 

Pedido de pagamento em prestações de concessão de s epulturas 

DLB N.º 1698/09 | Presente processo do qual consta o pedido de MARIA LUÍSA DOS 

SANTOS BATISTA DE MATOS (ENT.09/6049) para que lhe seja facultada a 

possibilidade de fazer o pagamento da taxa de concessão de terreno para sepultura 

perpétua em prestações, alegando viver apenas do seu vencimento e ser a única 

herdeira interessada na aquisição da sepultura perpétua para nela depositar os restos 

mortais de sua mãe Ilda Maria Carvalho Santos e Sousa Batista que, em 28 de Maio de 

2001 foi inumada na sepultura temporária n.º 791, tendo decorrido já o prazo legal de 

inumação. 

 Do processo consta a seguinte informação do Sector de Licenciamentos 

Diversos: 

 «O pagamento em prestações não está, de facto, previsto na legislação 

aplicável, isto é, Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria e Regulamento para 
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Cobrança de Taxas do Município de Leiria, aprovados pela Assembleia Municipal, 

respectivamente, em 2003/02/20 e em 2009/02/27.  

 Apesar disso o artigo 1.º do citado Regulamento para Cobrança de Taxas refere 

que “De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tributárias geradoras 

da obrigação de pagamento de Taxas ao Município de Leiria, liquidadas e cobradas 

pela Câmara Municipal, aplicam-se sucessivamente o presente regulamento, a Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de Dezembro (…)”. 

 Ora, o artigo 8.º, n.º 2 da citada Lei n.º 53-E/2006 refere, no seu n.º 2 que “O 

regulamento que crie taxas municipais ou taxas das freguesias contém 

obrigatoriamente, sob pena de nulidade:... f) a admissibilidade do pagamento em 

prestações”, disposição esta que ainda não teve acolhimento no Regulamento para 

Cobrança de Taxas Municipais actualmente em vigor. 

 Por este motivo, entendo que a Câmara poderá propor à aprovação da 

Assembleia Municipal a admissibilidade do pagamento da taxa de concessão de terreno 

para sepultura perpétua (prevista no Capítulo V, Secção I, artigo 13.º, n.º 1), no 

montante de €925,41, em doze prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira de 

€77,09 e as restantes onze de €77,12. O pagamento do Imposto do Selo devido será 

pago na data de emissão do Alvará de Concessão de terreno para Sepultura Perpétua, 

o que deverá acontecer após o termo do pagamento de todas as prestações, conforme 

previsto no artigo 5.º, alínea f) do Código do Imposto do Selo». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no artigo 8.º da 

citada Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade  concordar 

com a informação acima transcrita e submeter à aprovação da Assembleia Municipal de 

Leiria a permissão do pagamento da taxa de concessão de terreno para sepultura 

perpétua, prevista no Capítulo V, Secção I, artigo 13.º, n.º 1) da Tabela de Taxas em 

vigor neste Município, no montante de €925,41 em doze prestações mensais e 

sucessivas, sendo a primeira de €77,09 e as restantes onze de €77,12, bem como a 

cobrança do respectivo Imposto do Selo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto vinte e dois 

Alteração à deliberação n.º 1532/08, de 25 de Novem bro de 2008, relativo ao 

contrato de uso privativo dos espaços integrados no s edifícios do Parque 

Municipal Tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca  

DLB N.º 1700/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, a 

proposta de alterações ao contrato de concessão celebrado com a sociedade «Desafios 

Urbanos, Lda.» e referente aos espaços integrados nos edifícios sitos no Parque 

Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca abaixo transcrita: 
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«MINUTA DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO 

Considerando que:  

— Compete ao Município de Leiria dispor sobre a administração e utilização dos bens 

sobre a sua jurisdição, tendo em conta o interesse público;  

— O Município de Leiria pretende responder de forma eficaz às solicitações dos 

cidadãos, correspondendo às exigências de qualidade que se impõem;  

— O Município de Leiria celebrou com a Sociedade “Desafios Urbanos, Lda.”, um 

contrato de concessão de direito de uso privativo relativo a dois espaços integrados nos 

edifícios sitos no Parque Municipal Tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca, 

destinados a restauração e bebidas;  

— Considerando, ainda, que se torna indispensável para o exercício da actividade que 

as instalações sanitárias existentes no referido Parque se mantenham acessíveis ao 

público em geral, em horário que não se coaduna com o horário de funcionamento dos 

diversos serviços afectos à Autarquia; 

— A sociedade “Desafios Urbanos, Lda.”, está em posição privilegiada para 

corresponder às exigências de qualidade, continuidade, eficiência e segurança que se 

pretendem com o funcionamento as instalações sanitárias afectas ao uso público; 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com 

sede no Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de 

Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como 

primeiro outorgante e a sociedade “Desafios Urbanos, Lda.”, NIPC 508 000 769, com 

sede na Av.ª D. João III, Shopping 2000, loja 17, freguesia e concelho de Leiria, aqui 

representada pelos sócios gerentes Nuno Gonçalo Araújo Marques de Castilho, NIF 228 

437 920, solteiro, residente na Rua João Paulo II, lote 3, r/c, dto, Leiria e Paulo 

Alexandre Araújo Marques de Castilho, NIF 200 827 804, casado, residente na Rua do 

Lagar, n.º 220, Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, como 

segunda outorgante, acordam em alterar o contrato de concessão celebrado, em 15 de 

Março, de 2007, decorrente do concurso público n.º 1/DE, nos seguintes termos e 

condições:  

Primeiro 

São introduzidas alterações à Cláusula Sexta, passando a mesma a ter a seguinte 

redacção:  

1 - É da responsabilidade da concessionária:  

a) a obtenção das licenças de utilização para estabelecimento de bebidas e para 

estabelecimento de restauração e bebidas respectivamente;  

b) a aquisição do equipamento e mobiliário necessários à correcta utilização dos 

espaços, bem como à manutenção e limpeza dos mesmos; 
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c) a celebração dos contratos necessários ao normal funcionamento do 

estabelecimento de bebidas/restauração, em especial de fornecimento de 

energia eléctrica e água. Excepcionam-se os contratos de fornecimento de água 

e luz relativos ao estabelecimento de bebidas integrado no edifício Sul, que 

ficarão a cargo do Município;  

d) a manutenção e limpeza do espaço público adjacente aos edifícios, definido na 

planta de zonamento integrante do anexo I.  

e) a manutenção e limpeza dos espaços verdes de acordo com a marcação 

constante da planta indicativa da área a concessionar integrante do anexo I.  

f) a limpeza do parque infantil;   

g) a vigilância dos  edifícios bem como do Parque onde os mesmos se encontram 

instalados;  

h) a elaboração de um plano de emergência para situações de cheia;  

i) manutenção da iluminação existente;  

j) observância da legislação vigente aplicável, nomeadamente as disposições 

regulamentares em vigor no concelho de Leiria;  

k) cumprir e fazer cumprir às pessoas por si contratadas ou utilizadores dos 

imóveis objecto de concessão as normas relativas à segurança, higiene e saúde 

no trabalho;  

l) proceder à separação dos resíduos sólidos produzidos no âmbito da sua 

actividade;  

m) praticar os horários autorizados pela Câmara Municipal de Leiria;  

n) permitir ao primeiro outorgante ou seu representante o acesso aos imóveis 

cedidos e áreas envolventes com vista ao exame do seu estado de 

conservação, desde que avisado para o efeito com a antecedência mínima de 5 

dias úteis.  

o) celebrar e manter em vigor até ao terminus da concessão para além dos 

seguros obrigatórios nos termos da legislação vigente, um seguro de riscos 

múltiplos que inclua a cobertura de danos em bens do senhorio, um seguro de 

responsabilidade civil de exploração, cuja cobertura abranja danos patrimoniais 

e não patrimoniais a  terceiros por actos ou omissões decorrentes da actividade 

inerente à exploração.  

p) proceder à limpeza e manutenção das instalações sanitárias públicas 

integrantes do Edifício Sul, devendo a concessionária garantir as condições de 

higiene e salubridade, bem como a disponibilização atempada e necessária dos 

respectivos consumíveis em quantidade, qualidade e frequência necessários ao 

normal funcionamento das instalações, como garantia das condições supra 

referidas. Ressalva-se a manutenção dos equipamentos integrados nas 
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mencionadas instalações que serão da inteira responsabilidade do primeiro 

outorgante. 

2 – Com vista ao cumprimento do disposto na alínea p) do número anterior, o Município 

de Leiria obriga-se a fornecer à concessionária, semanalmente, através dos Serviços 

afectos à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), os seguintes produtos nas 

quantidades que se seguem:  

— Duas (2) embalagens de papel higiénico (96 rolos/embalagem);  

— Dois (2) garrafões de lixívia (2x5l);  

— Dois (2) litros de líquido para limpeza de chão;  

— Um (1) litro de sabonete das mãos;  

— Duas caixas de toalhetes das mãos.  

3 – As instalações sanitárias identificadas na alínea p) do n.º 1 do presente artigo serão 

de acesso controlado pela concessionária, coincidindo o horário de abertura e 

encerramento das mesmas com o horário de abertura e encerramento do 

estabelecimento de bebidas afecto à 2.ª outorgante. 

Segundo 

Permanecem em vigor as demais cláusulas e disposições do contrato de concessão do 

direito de uso privativo celebrado.  

*** 

A presente alteração ao contrato de concessão do direito de uso privativo é constituída 

por ______ páginas que vão ser rubricadas e a última assinada pelas partes 

outorgantes, passando a fazer parte integrante do contrato de concessão assinado em 

15 de Março de 2007, como seu anexo. 

Assim o disseram e outorgaram.  

Leiria ____ de _________________de 2009.  

P/ Primeiro Outorgante | _________________________________  

P/ Segunda Outorgante | ___________________________________»  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo  da faculdade que lhe é 

conferida pela Cláusula Décima Sétima do contrato de concessão do direito de uso 

privativo celebrado, em 15 de Março de 2007, entre o Município de Leiria e a 

adjudicatária «Desafios Urbanos, Lda.», deliberou por  unanimidade  aprovar a minuta 

de alteração a este contrato e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar a alteração ao mesmo. 

Mais deliberou  suspender, pelo prazo de três anos a contar da data da 

presente deliberação, a obrigação decorrente da alínea e) do n.º 1 da Cláusula Sexta do 

citado contrato, nomeadamente a manutenção e limpeza dos espaços verdes, 

considerando a actual conjuntura económica, o saneamento financeiro da 

concessionária e, finalmente, o facto dos equipamentos desportivos integrados no 
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Parque Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca não se encontrarem à data em pleno 

funcionamento. 

A presente deliberação revoga a deliberação n.º 1530/08, de 25 de Novembro, 

nos termos do disposto no artigo 138.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo. 

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 dez minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal______________ _____________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 

 


